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*2919226* 
     2919226 

Besluit inzake Wob verzoek - Programma Lelystad Airport  

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 15 november 2021 heeft u, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), 
een verzoek ingediend om openbaarmaking van informatie. U verzoekt, kort samengevat, om 
openbaarmaking van Programma werkbezoek Tweede Kamer Lelystad Airport. 
 
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd op 17 november 2021, kenmerk 2868783. Gelet 
op de omvang van de gevraagde informatie hebben wij per brief van 13 december 2021, de 
beslistermijn op grond van artikel 6 van de Wob met vier weken verdaagd. 
 
Op 20 januari 2022 heeft u contact met de afdeling Wob, inzake afhandeling van uw Wob verzoek. 
Tijdens dat gesprek is aangegeven dat de omvang van de door u gevraagde informatie is enorm. Dit 
vergt veel tijd om uw verzoek volledig en gericht te kunnen af te behandelen. 
Naar aanleiding van dit gesprek heeft u uw Wob verzoek gepreciseerd en de omvang van de 
documenten beperkt.  
 
Per brief van 2 februari 2022 hebben wij de beslistermijn van uw verzoek opgeschort om derde-
belanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen.  
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijzen wij u 
naar bijlage A. Hierbij wordt getoetst aan de artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven 
wanneer informatie niet openbaar wordt gemaakt. 
 
Inventarisatie 
Er is uitgebreid onderzoek uitgevoerd of de provincie Flevoland beschikt over de documenten 
waarop uw Wob-verzoek betrekking heeft. Hiervoor zijn het (digitaal) archief, de systemen en de 
betrokken collega’s geraadpleegd. 
 
Op basis van uw verzoek zijn er 50 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in 
een inventarisatielijst, die als Bijlage B bij dit besluit is gevoegd. Middels deze inventarisatielijst 
wordt per document duidelijk wat is besloten. 
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Zienswijze 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen de belangen van derden een rol. Deze 
derde-belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te geven over openbaarmaking van 
de documenten. 
 
De derde-belanghebbenden hebben schriftelijk aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen 
openbaarmaking van deze documenten. 
 
Besluit 
Wij besluiten de door u gevraagde informatie (gedeeltelijk) openbaar te maken. Voor een nadere 
specificatie per documenten verwijzen wij u naar de inventarislijst en de documenten. De reden 
waarom wij deze informatie gedeeltelijk openbaar maken volgt uit hetgeen wij hieronder hebben 
opgenomen. 
 
Motivering 
Allereerst willen wij u wijzen op het volgende. 
 
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob. Het recht op openbaarmaking 
op grond van de Wob dient het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. 
Het komt een ieder in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 
onderscheid worden gemaakt naar de persoon, de bedoeling of de belangen van de verzoeker. Bij 
de te verrichten belangenafweging worden het algemene belang bij openbaarmaking van de 
gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen betrokken, maar 
niet het specifieke belang van de verzoeker. 
 
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking 
van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien wij 
aan u de betreffende documenten verstrekken, moeten wij deze ook aan anderen geven indien zij 
daarom verzoeken. In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. 
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van 
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de 
persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 
 
In diverse documenten staan (in)direct identificerende persoonsgegevens. Dit betreft onder meer 
namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de medewerkers van de provincie en die van de 
bij de aangelegenheid betrokken partijen. Wij wegen het hier bedoelde belang zwaarder dan het 
belang van openbaarheid. Deze informatie maken wij dus niet openbaar. 
 
Waar het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren in de documenten merken wij het 
volgende op. Indien het gaat om namen van medewerkers die niet wegens hun functie in de 
openbaarheid treden, weegt het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de 
desbetreffende ambtenaar zwaarder dan het algemeen belang van openbaarheid. Namen zijn 
immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich 
tegen de openbaarmaking daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het 
opgeven van een naam van een ambtenaar aan een individuele burger die met deze ambtenaar in 
contact treedt, maar om openbaarmaking van deze persoonsgegevens in de zin van de Wob. Deze 
persoonsgegevens maken wij dus ook niet openbaar.  
 
Waar van toepassing hebben wij deze persoonsgegevens in de documenten onleesbaar gemaakt 
onder vermelding van 10.2.e. Wob. 
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Wijze van openbaarmaking 
De documenten worden gelijktijdig met het besluit openbaar gemaakt. Op uw verzoek wordt het 
besluit en de documenten per email aan u toegestuurd. 
 
Plaatsing op het internet 
De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar gemaakt worden, zullen geanonimiseerd op 
https://www.flevoland.nl/loket/wet-openbaarheid-van-bestuur-(wob) worden geplaatst. 
 
Een afschrift van dit besluit zenden wij aan alle betrokken derde-belanghebbenden. 
 
Rechtsmiddelen 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. 
 
Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling Concernzaken 
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Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 
 
Bezwaar 
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze 
website https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365 
 
Verzoek om voorlopige voorziening (VOVO): 
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de 
voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening 
wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten 
hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken 
 
Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij 
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen 
het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook 
een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift 
ontvankelijk is. 
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer 
de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de 
bevoegde rechter. 
 
Proceskostenvergoeding 
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 
bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een 
verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw 
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag 
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 
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Bijlage A 
 
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11. 
 
Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen 

vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene 

verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer maakt 

 
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het 

belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;  
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen 

of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;  
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;  
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de 

informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 

betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden..  
 
Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern 
beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische 
bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien 
degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft 
ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het 
bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de 
aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming 
van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. 
Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen 
herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 

 
 
  



BIJLAGE A: INVENTARISLIJST  Wob verzoek - Programma Lelystad
doc.nr onderwerp / inhoud document datum Wob Artikel Opmerkingen/heikele punten

1 Plannen werkbezoek Kamercommissie aan Lelystad Airport 1 juni 2021 10.2.e
2 Email planning - Werkbezoek aan Lelystad Airport 2 jun i 2021 10.2.e
3 Email planning - Werkbezoek aan Lelystad Airport 2 jun i 2021 10.2.e
4 Email - Werkbezoek kamerleden 4 juni 2021 10.2.e

4.a. Eerste conceptvoorstel voor programma-invulling 4 juni 2021 10.2.e
5. Tweede conceptvoorstel voor programma-invulling 4 juni 2021 10.2.e
6 Email - Werkbezoek kamerleden 4 juni 2021 4 juni 2021 10.2.e

6.a. Bijlage - Derde conceptvoorstel voor programma-invulling 4 juni 2021 10.2.e
7 Email - Overleg over mogelijk werkbezoek Lelystad Airport en MITC 7 juni 2021 10.2.e
8 Email - Conceptvoorstel aanpak Werkbezoek kamercommissie 7 juni 2021 10.2.e

8.a. Conceptvoorstel aanpak Werkbezoek kamercommissie 7 juni 2021 10.2.e
9 Email - Werkbezoek kamerleden 8 juni 2021 10.2.e
10 Email - Concept tekst 8 juni 2021 10.2.e

10.a Bijlage - concept tekst Programa LA 8 juni 2021 10.2.e
10.b Bijlage - Link naar overheid Documenten-Lelystad Airport

nvt nvt
Reeds openbaar zie link: 
https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/luchthavens/lelystad+airport/documenten-
lelystad+airport/default.aspx#folder=1529424

11 Email - Werkbezoek kamerleden - concepttekst save the date 9 juni 2021 10.2.e
12 Email - Werkbezoek kamerleden - concepttekst save the date 10 juni 2021
13 Email - Offerte 12 oktober 2021
14 Email -  luchthaven (verkeerstoren) 11 juni 2021 9 juni 2021 10.2.e

14.a Bijlage - Foto toren en vliegtuigpropellor 11 juni 2021
15 Email - LA op save the date werkbezoek 11 juni 2021 9 juni 2021 10.2.e
16 Email - concepttekst 'save the date' - kamerbezoek LA en MITC 10 juni 2021 10.2.e

16.a. Bijlage - Tekst_save_the_date_werkbezoek_Kamerleden_LA_en_MITC 10 juni 2021 10.2.e
17 Email - maandag_dinsdag spoedopdracht 12 oktober 2021 10.2.e

17.a. Bijlage - Tekst save the date werkbezoek Kamerleden_LA_en_MITC 11 juni 2021 10.2.e
18 Email - uitnodiging werkbezoek in opmaak 14 juni 2021 11 juni 2021 10.2.e

18.a. Flyer -  Save the date 11 juni 2021 10.2.e
19 Email - Overleg over mogelijk werkbezoek Lelystad Airport en MITC 14 juni 2021 14 juni 2021 10.2.e
20 Email - Werkbezoek 14 juni 2021 10.2.e
21 Email - uitnodiging werkbezoek in opmaak 14 juni 2021 10.2.e
22 Email - Overleg over mogelijk werkbezoek Lelystad Airport en MITC 14 juni 2021 10.2.e
23 Email - Save the date werkbezoek Lelystad Airport 14 juni 2021 10.2.e
24 Flyer -  Save the date 14 juni 2021 10.2.e
25 Email - Save the date werkbezoek Lelystad Airport 14 juni 2021 10.2.e
26 Email - Werkbezoek en ondertekening 14 juni 2021 10.2.e

26.a. Flyer - Uitnodiging werkbezoek Flevoland 14 juni 2021 10.2.e
27 Email - werkbezoek Flevoland (LA en MITC) 29 oktober 2021 15 juni 2021 15 juni 2021 10.2.e
28 Email - uitnodiging werkbezoek Flevoland 29 oktober 2021 15 juni 2021 15 juni 2021 10.2.e

29 Email - Resultaten voor Tweede kamer 15 juni 2021 10.2.e
30 Email - Conceptvoorstel aanpak Werkbezoek kamercommissie (versie 3) 22 juni 2021 22 juni 2021 10.2.e

30.a. Bijlage - Conceptvoorstel aanpak Werkbezoek kamercommissie (versie 3) 23 juni 2021 10.2.e
31 Email - definitieve uitnodiging werkbezoek Flevoland 29 oktober 2021 23 juni 2021 23 juni 2021 10.2.e
32 Email - definitieve uitnodiging werkbezoek Flevoland 29 oktober 2021 23 juni 2021 23 juni 2021 10.2.e
33 Email - Vervolg programma_sprekers werkbezoek MITC 23 juni 2021 10.2.e
34 Email - input voor overleg 9 uur morgen - bespreking programma werkbezoek 23 juni 2021 10.2.e

34.a. Bijlage - Conceptvoorstel aanpak Werkbezoek kamercommissie (versie 4) 23 juni 2021 10.2.e
35 Email - Concept programma 24 juni 2021 24 juni 2021 10.2.e
36 Email - programma werkbezoek LA_MITC 29 oktober 24 juni 2021 24 juni 2021 10.2.e

36.a Bijlage - Conceptvoorstel_aanpak_Werkbezoek_kamercommissie_(versie_5) 24 juni 2021 10.2.e
37 Email - Bijgewerkte concept programma 24 juni 2021 10.2.e

37.a. Bijlage - Conceptvoorstel_aanpak_Werkbezoek_kamercommissie_(versie_5) 24 juni 2021 10.2.e
38 Email - Bijgewerkte concept programma 7 juli 2021 10.2.e
39 Email - PO Lelystad Airport _ OMALA 12 juli 2021 7 juli 2021 10.2.e
40 Email - Afstemming werkbezoek LA_MITC 8 juli 2021 10.2.e

40.a. Bijlage - Checklist en actielijst werkbezoek LA  MITC (versie 2) 13 juli 2021 10.2.e
41 Email - werkbezoek kamerleden aan Flevoland _ LA + MITC 29 oktober 20 juli 2021 19 juli 2021 10.2.e
42 Email - Agenda actielijst intern overleg algemene luchthavenzaken Lelystad Airport 2021 19 juli 2021 10.2.e

42.a. Bijlage - Infosheet_LA_werkbezoek_TK_2021 9 september 2021 10.2.e
43 Email - bevestiging teksten werkbezoek 7 oktober 2021 10.2.e

43.a. Bijlage - Conceptteksten 7 oktober 2021 10.2.e
44 Email - opmaak bevestiging werkbezoek TK-leden 7 oktober 2021 10.2.e
45 Email - speechbullits concept 6 oktober 2021 10.2.e

45.a. Bijlage - speechbullits concept 6 oktober 2021 10.2.e
46 Email - opmaak bevestiging werkbezoek TK-leden 11 okt 2021 11 oktober 2021 10.2.e

46.a. Bijlage - opmaak bevestiging werkbezoek TK-leden 11 oktober 2021 10.2.e
47 Email - Bevestiging werkbezoek Flevoland 29 oktober 2021 11 oktober 2021 10.2.e

47.a Bijlage - concept bevestiging TK leden 11 oktober 2021 10.2.e
47.b. Bijlage - bevestiging TK leden 12 oktober 2021 10.2.e
48 Email - opmaak bevestiging werkbezoek TK-leden 11 okt 2021 12 oktober 2021 10.2.e
49 Email - bijgewerkte documenten voor ons overleg 14 oktober 2021 10.2.e

49.a. Bijlage - Programma draaiboek 11 oktober 2021 10.2.e
49.b Bijlage - Checklist en actielijst werkbezoek 11 oktober 2021 10.2.e

50 Leidraad luchtvaart nvt nvt
https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/luchthavens/lelystad+airport/documenten-
lelystad+airport/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1529354#:~:text=Deze%20leidraad%20werkt%2
0de%20onderzoeksmethodiek,en%20indicatoren%20en%20belangrijkste%20aandachtpunten.
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Onderwerp: , , , , , . Onderwerp: 
Werkbezoek aan Lelystad Airport

Locatie: MS Teams

Begin: ma 7-6-2021 17:00
Einde: ma 7-6-2021 17:30
Tijd weergeven als: Voorlopig

Terugkeerpatroon: (geen)

Vergaderingsstatus: Nog niet gereageerd

Organisator: Jan de Reus
Verplichte deelnemers: ; '; ; ; ; 

Optionele deelnemers:

 
________________________________________________________________________________  
Microsoft Teams meeting  
Neem deel via uw computer of mobiele app  

  
Meer informatie | Opties voor vergadering  
________________________________________________________________________________  
 
02/06/21 JW 
 
Gesprek gehad met , , bm van Harderwijk,  en met  erbij. 
 
1): Werkbezoek aan LA: uitnodiging aan kamercommissie gaat uit van CdK, samen met  (en 
burgemeester lelystad). 
Context is brede regio met dus ook Veluwe erbij (ec potentieel etc etc). 
Uitnodiging voor werkbezoek afleggen na het reces , maar uitnodiging moet eruit digitaal zo rond de 17-20-ste juni 
voor het AO Luchtvaart, waarin LA ook ter sprake komt. 
 
Graag asap bij elkaar en daarin concept-uitnodiging maken. Etc. 
.Voorbereiding werkbezoek door Prov Flevoland (  ?)als trekker, samen met ,  

 en  van Harderwijk. Dit nauw afstemmen met  als lobbyist.  
Draaiboek gelijk aan vorige  keer, maar met rol voor de Veluwe (nader in te vullen, wie dat gaat doen). 
Desgewenst koppelen met MITC/ NLR (in de middag). 
 
2: Voor dat werkbezoek wordt look & feel van de terminal aangepast met waarom je ook goed kunt recreëren op de 
Veluwe?, Hanzesteden (Harderwijk culinair etc) en OVP/Markerwadden alsmede verbinding met onderwijs Iniet 
alleen Windesheim, maar ook Harderwijk etc zoals opleiding beveiliging. Dat zijn posters etc etc. 
 
3: Graag deze week het overzicht van werkbezoeken aan Kamerleden (digitaal/fysiek) in excel-bestand naar mij 
opdat ik sommige bezoeken samen met bm Harderwijk ga doen, bijvoorbeeld  en  ==> actie 

!!!! 
 
4: graag op korte termijn even een overlegde van half uur inboeken ==> . Dat kan a.s. Maandag om 17.00 
uur- 17.30 uur of dinsdag tijdens hen en weer naar Den Haag. 
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Van:
Verzonden: vrijdag 4 juni 2021 11:30
Aan:
Onderwerp: Werkbezoek kamerleden
Bijlagen: Conceptvoorstel aanpak Werkbezoek kamercommissie (versie 1).docx

Goedemorgen , 
 
Voor ons overleg heb ik aan de hand van jouw eerdere plan van aanpak in combinatie met de email van Jan de Reus 
een eerste conceptvoorstel gemaakt voor de aanpak van het nieuwe werkbezoek, dit als bespreekstuk en mogelijke 
leidraad voor het overleg van komende maandagmiddag. 
 
We spreken elkaar zo! 
 
Groeten, 
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bijlage zie 4.a.











11. Feedback op def. voorstel met uitnodiging van programmamanagers en comm. adviseurs GE + 
 

12. Uitnodiging versturen: ……………? Onderscheiden van “save the date” en definitief programma. 
13.  in overleg met ,  en : opstellen communicatieplan – juli 2021. 
14. Verslaglegging learnings – na werkbezoek. 



1

Van:
Verzonden: vrijdag 4 juni 2021 17:41
Aan: ; ; ;  ;  

CC: ; ; ; 
Onderwerp: Werkbezoek kamerleden 
Bijlagen: Conceptvoorstel aanpak Werkbezoek kamercommissie (versie 1).docx

Goedemiddag allen, 
 
Voor ons overleg van aanstaande maandag hebben  en ik aan de hand van het eerdere plan van aanpak in 
combinatie met de email van Jan de Reus een eerste conceptvoorstel gemaakt voor de aanpak van het nieuwe 
werkbezoek.  
 
Dit uiteraard als bespreekstuk en mogelijk als leidraad voor het overleg.  
 
Goed weekend en tot maandag! 
 
Groeten, 

 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

 
Afdeling Gebiedsprogramma's en Europa (GE)  
Provincie Flevoland 
T 0320 -  
M 06 -  
E @flevoland.nl 
W www.flevoland.nl  
 

bijlage zie 6.a.
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13.  in overleg met ,  en : opstellen communicatieplan – juli 2021. 
14. Verslaglegging learnings – na werkbezoek. 
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Van: @ .net>
Verzonden: maandag 7 juni 2021 17:56
Aan: @tweedekamer.nl
CC: @tweedekamer.nl; 
Onderwerp: Overleg over mogelijk werkbezoek Lelystad Airport en MITC

Beste  en   
 
Ik mag de Provincie Flevoland ondersteunen in hun public affairs werkzaamheden. 
 
Net als twee jaar geleden is het idee om een commissiebreed werkbezoek te organiseren naar Lelystad Airport en 
MITC. 
 
Als data voor het werkbezoek denken we aan 
 
Vrijdag 1 oktober 2021 
Vrijdag 8 oktober 2021 
Vrijdag 29 oktober 2021 
 
Het liefst zouden we de uitnodiging nog op de agenda van de procedurevergadering van 23 juni 2021 willen krijgen. 
 
Graag zou ik met jullie op korte willen overleggen hoe we dit het beste aan kunnen vliegen. 
 
Is er een moment dinsdag of woensdag dat ik een kop koffie mag komen drinken of anders telefonisch overleggen? 
 
Bij voorbaat dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kind regards, 
 

 
 
+31  
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Van:
Verzonden: maandag 7 juni 2021 18:35
Aan:
Onderwerp: Conceptvoorstel aanpak Werkbezoek kamercommissie (versie 1) (002)
Bijlagen: Conceptvoorstel aanpak Werkbezoek kamercommissie (versie 1) (002).docx

, 
 
Beetje mosterd na de maaltijd maar hierbij nog mijn aantekeningen bij het stuk. Meeste is ook in overleg zojuist 
besproken. 
 
Fijne avond! 
 
 
 
Ps. Vanwege het Corona-virus is het provinciehuis beperkt beschikbaar en is het provinciemedewerkers slechts 
met terughoudendheid toegestaan bij overleggen aanwezig te zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Afdeling Gebiedsprogramma's en Europa (GE)  
T 0320-  
M 06-  
E @flevoland.nl 
 
 

bijlage zie 8.a.
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12. Uitnodiging versturen: ……………? Onderscheiden van “save the date” en definitief programma. 
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14. Verslaglegging learnings – na werkbezoek. 
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Van:
Verzonden: dinsdag 8 juni 2021 13:32
Aan: ; 
CC:
Onderwerp: RE: Werkbezoek kamerleden 

Dag beide, 
Hieronder de link naar de leidraad voor een nog uit te voeren nul- en één-meeting naar de effecten LA op de 
recreatie en toerisme sector. Monitoring is op pauze vanwege uitstel openstelling. Omdat het onderzoek ook naar 
de positieve effecten gaat kijken kunnen we wellicht nog wat van de leidraad gebruiken in onze boodschap of het 
voeden van de Veluwse boodschap. 
Documenten-Lelystad Airport - Toekomst Luchtvaart (luchtvaartindetoekomst.nl) 
Ik zal vast kijken wat dat kan zijn. 
Groet, 

 

Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: vrijdag 4 juni 2021 17:41 
Aan: Jan de Reus @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>; 

;  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>;  
 @flevoland.nl> 

CC:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>;  
@flevoland.nl>;  @flevoland.nl> 

Onderwerp: Werkbezoek kamerleden  
Goedemiddag allen, 
Voor ons overleg van aanstaande maandag hebben  en ik aan de hand van het eerdere plan van aanpak in 
combinatie met de email van Jan de Reus een eerste conceptvoorstel gemaakt voor de aanpak van het nieuwe 
werkbezoek.  
Dit uiteraard als bespreekstuk en mogelijk als leidraad voor het overleg.  
Goed weekend en tot maandag! 
Groeten, 

 
Met vriendelijke groet,  

 
 

Afdeling Gebiedsprogramma's en Europa (GE)  
Provincie Flevoland 
T 0320 -  
M 06 -  
E @flevoland.nl 
W www.flevoland.nl  

10.2.e
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Van:
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 18:14
Aan: ; 
Onderwerp: FW: Werkbezoek kamerleden - concepttekst save the date
Bijlagen: DOCUVITP-2805346.DOCX.DRF; DOCUVITP-#2805346-v3-

Tekst_save_the_date_werkbezoek_Kamerleden_LA_en_MITC.DOCX

Bedankt ! Goed op deze manier ook ter bespreking morgen betreffende het MITC en maandag in PO Jan de 
Reus. 
 

, hopelijk lukt het om vanavond of morgenochtend de terugkoppeling op de datums te geven zodat 
we dat mee kunnen nemen in de overleggen. Wanneer je inhoudelijk nog bijzonderheden tegenkomt in de 
uitnodigingstekst of hiervoor aanvullende suggesties hebt dan horen wij dat uiteraard ook graag. 
 
Groeten, 

 
 
 

Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 17:09 
Aan:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl>;  @flevoland.nl> 
CC:  @hotmail.com>;  @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: Werkbezoek kamerleden - concepttekst save the date 
 
Dag allemaal, 
 
De feedback van  heb ik verwerkt. Zie de nieuwe versie (3) in de bijlage. 
 
Groetjes, 

 
 

Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 16:27 
Aan:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl>;  @flevoland.nl> 
CC:  @hotmail.com> 
Onderwerp: RE: Werkbezoek kamerleden - concepttekst save the date 
 
Hoi, 
 
Ik heb in e-docs (nieuwe versie) mijn opmerkingen gemaakt. 
 
 
 
Ps. Vanwege het Corona-virus is het provinciehuis beperkt beschikbaar en is het provinciemedewerkers slechts 
met terughoudendheid toegestaan bij overleggen aanwezig te zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Afdeling Gebiedsprogramma's en Europa (GE)  
T 0320-  
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M 06-  
E @flevoland.nl 
 
 
 

Van  @flevoland.nl>  
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 16:11 
Aan:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl> 
CC:  @flevoland.nl> 
Onderwerp: Werkbezoek kamerleden - concepttekst save the date 
 
Dag alle drie, 
 
Morgen spreken we elkaar om half 11 over de concepttekst Save the date werkbezoek Flevoland: LA en MITC (op 1 
of 8 oktober 2021). Hiervoor lever ik in de bijlage het concept aan.  
 

, jij bent daar niet bij. Je feedback is welkom. Aankomende maandag staat deze concepttekst op de 
agenda van PO LA.  
 
Tot morgen! 
 
Groet, 

 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 14:54 
Aan:  @flevoland.nl>; @ .net 
CC:  @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: Werkbezoek kamerleden  
 
Hoi , 
 
Ik ga nu aan de slag met de save the date-tekst, zodat een voorzet er ligt voor onze bespreking met  en 

 morgen. 
 

, heb je de adjunct-griffiers gesproken? Wat is de uitkomst? 
 
Dank en groet, 

 
 
 
 

Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: dinsdag 8 juni 2021 12:15 
Aan:   @flevoland.nl> 
Onderwerp: FW: Werkbezoek kamerleden  
 
Goedemiddag , , 
 
Als ik het goed heb begrepen heeft  vanmiddag contact met de griffie over de mogelijkheden van de 
gister besproken datums van 1 of 8 oktober.  
 

, zou je en mij na je contact willen laten weten welke datum de voorkeur heeft? 
, heb jij nog de concept uitnodiging van “save the date” van de vorige keer en kan je deze aanpassen wanneer 

we de datum van  hebben? Dan kunnen we deze vervolgens donderdag met  bespreken en 
maandag de 14e in het PO met Jan de Reus. 
 
Laat het maar weten wanneer er nog opmerkingen of aanvullingen zijn. 
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Van:  @ net>
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 18:33
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Werkbezoek kamerleden - concepttekst save the date

Ik heb vanmiddag contact gehad met de griffie cie IenW.  
Zij moest het een navragen. Morgenochtend hebben we weer contact. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kind regards, 
 

 
 
+316  
 
 

On 9 Jun 2021, at 18:14,  @flevoland.nl> wrote: 
 
Bedankt ! Goed op deze manier ook ter bespreking morgen betreffende het MITC en maandag 
in PO Jan de Reus. 

, hopelijk lukt het om vanavond of morgenochtend de terugkoppeling op de datums 
te geven zodat we dat mee kunnen nemen in de overleggen. Wanneer je inhoudelijk nog 
bijzonderheden tegenkomt in de uitnodigingstekst of hiervoor aanvullende suggesties hebt dan 
horen wij dat uiteraard ook graag. 
Groeten, 

 

Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 17:09 
Aan:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>;  

 @flevoland.nl>;  @flevoland.nl> 
CC:  @hotmail.com>;  @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: Werkbezoek kamerleden - concepttekst save the date 
Dag allemaal, 
De feedback van  heb ik verwerkt. Zie de nieuwe versie (3) in de bijlage. 
Groetjes, 

 

Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 16:27 
Aan:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>;  

 @flevoland.nl>;  @flevoland.nl> 
CC:  @hotmail.com> 
Onderwerp: RE: Werkbezoek kamerleden - concepttekst save the date 
Hoi, 
Ik heb in e-docs (nieuwe versie) mijn opmerkingen gemaakt. 
Ps. Vanwege het Corona-virus is het provinciehuis beperkt beschikbaar en is het 
provinciemedewerkers slechts met terughoudendheid toegestaan bij overleggen aanwezig te zijn. 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Afdeling Gebiedsprogramma's en Europa (GE)  
T 0320-  
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M 06-  
E @flevoland.nl 

Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 16:11 
Aan:  @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl>;  @flevoland.nl> 
CC:  @flevoland.nl> 
Onderwerp: Werkbezoek kamerleden - concepttekst save the date 
Dag alle drie, 
Morgen spreken we elkaar om half 11 over de concepttekst Save the date werkbezoek Flevoland: LA 
en MITC (op 1 of 8 oktober 2021). Hiervoor lever ik in de bijlage het concept aan.  

, jij bent daar niet bij. Je feedback is welkom. Aankomende maandag staat deze 
concepttekst op de agenda van PO LA. 
Tot morgen! 
Groet, 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 14:54 
Aan:  @flevoland.nl>;  
CC:  @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: Werkbezoek kamerleden  
Hoi , 
Ik ga nu aan de slag met de save the date-tekst, zodat een voorzet er ligt voor onze bespreking met 

 en  morgen. 
, heb je de adjunct-griffiers gesproken? Wat is de uitkomst? 

Dank en groet, 
 

Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: dinsdag 8 juni 2021 12:15 
Aan:   @flevoland.nl> 
Onderwerp: FW: Werkbezoek kamerleden  
Goedemiddag ,  
Als ik het goed heb begrepen heeft  vanmiddag contact met de griffie over de 
mogelijkheden van de gister besproken datums van 1 of 8 oktober. 

, zou je  en mij na je contact willen laten weten welke datum de voorkeur heeft? 
, heb jij nog de concept uitnodiging van “save the date” van de vorige keer en kan je deze 

aanpassen wanneer we de datum van  hebben? Dan kunnen we deze vervolgens 
donderdag met  bespreken en maandag de 14e in het PO met Jan de Reus. 
Laat het maar weten wanneer er nog opmerkingen of aanvullingen zijn. 
Groeten, 

 

***disclaimer*** 
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail 
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Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 13:13 
Aan:  @flevoland.nl> 
CC  @flevoland.nl>; ;  @flevoland.nl>;  

 @flevoland.nl> 
Onderwerp: Re: Werkbezoek kamerleden  
 
Tempo is idd geboden. Vandaag volgens mij nog afstemming over tekst MITC.  
 

: wat is realistisch qua planning? 
Lukt het om voor het weekend al in concept naar Jan en partners te sturen? 

Hartelijke groet, 
 

 
06-  
 

Op 10 jun. 2021 om 13:11 heeft  @flevoland.nl> het volgende 
geschreven: 

  
Goedemiddag allen! 
 

 en , ik begreep van  dat de uitnodiging voor het werkbezoek eigenlijk woensdag 
a.s. al bij de griffie zou moeten liggen. Gezien het aantal bestuurders dat mede zou uitnodigen (en 
dus het benodigde afstemwerk), is het denk ik verstandig om al voor het weekend een uitnodiging in 
concept te hebben? Maandag in PO aftikken, en dan als de wiedeweerga rond voor akkoord. 

 denk je dat dat haalbaar is?  
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

, MSc. 
 

 
Eenheid Bestuur  
M 06  

 

www.flevoland.nl 

Werkdagen: maandag tot en met donderdag. Op vrijdag kun je in noodgevallen contact opnemen 
met @flevoland.nl.  

 

<image001.jpg> 

***disclaimer*** 
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail 
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Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: vrijdag 4 juni 2021 17:41 
Aan:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>; 

;  @flevoland.nl>;  
@flevoland.nl>;  @flevoland.nl> 

CC:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>; 
 @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl> 
Onderwerp: Werkbezoek kamerleden  
 
Goedemiddag allen, 
 
Voor ons overleg van aanstaande maandag hebben  en ik aan de hand van het eerdere plan van 
aanpak in combinatie met de email van Jan de Reus een eerste conceptvoorstel gemaakt voor de 
aanpak van het nieuwe werkbezoek.  
 
Dit uiteraard als bespreekstuk en mogelijk als leidraad voor het overleg.  
 
Goed weekend en tot maandag! 
 
Groeten, 

 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

 
Afdeling Gebiedsprogramma's en Europa (GE)  
Provincie Flevoland 
T 0320 -  
M 06 -  
E @flevoland.nl 
W www.flevoland.nl  
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Van:
Verzonden: dinsdag 12 oktober 2021 16:13
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Offerte 700800

Beste , 
 
We gaan akkoord met de offerte. Met 1 kleien aantekening: de bus moet klaarstaan om 08:40 en zal ongeveer om 
09:10 uur vertrekken vanaf station Lelystad naar de luchthaven. 
Wij verzorgen zelf flesjes water en een stukje handfruit voor de gasten; ik neem aan (hebben we eerder zo 
gedaan) dat dit geen probleem is. 
De opdracht zal per post worden toegestuurd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Afdeling Gebiedsprogramma’s en Europa 
Provincie Flevoland 
T   06 –  
E   @flevoland.nl 
W  www.flevoland.nl 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  @marionreizen.nl>  
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 13:16 
Aan:  @flevoland.nl> 
Onderwerp: Offerte 700800 
 
Geachte mevrouw , 
 
In de bijlage vindt u onze offerte. 
 
Met vriendelijke groeten 
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Van:
Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 17:02
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: foto LA op save the date werkbezoek

Dank . Ik heb de luchthaven vanochtend gevraagd om een geschikte foto vd verkeerstoren. De foto linksonder 
vd vierluik is verouderd: toren is lager. Die is dus ongeschikt. Ik wacht even af waar LA mee komt.  
 
Tot maandag! 
 
Groet! 
 
> Op 11 jun. 2021 om 15:53 heeft  @flevoland.nl> het volgende geschreven: 
>  
> Goedemiddag, 
>  
> Ik kwam zelf bijgaande foto's nog tegen. Maar wellicht hebben we met de eerste twee foto's nog te maken met 
rechten op de foto's. De laatste komt van uitbreidinglelystadairport.nl waarvan de foto rechtsonder in de vierluik 
nog geschikt zou kunnen zijn. Een andere optie kan nog zijn om LA te vragen of ze een beeldenbank hebben of 
mogelijk een geschikte foto die aansluit bij de eerdere foto van de verkeerstoren maar dan zonder vliegtuig. 
>  
> Maandag maar even overleggen, of afhankelijk van wat ook mooi en handig is in de opmaak. 
>  
> Groeten, 
>  
>  
>  
>  
>  
> -----Oorspronkelijk bericht----- 
> Van:   
> Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 14:02 
> Aan:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl> 
> Onderwerp: RE: foto LA op save the date werkbezoek 
>  
> Goed idee en de verkeerstoren is inderdaad wel een markant herkenningspunt. 
>  
> Groeten, 
>  
>  
>  
> -----Oorspronkelijk bericht----- 
> Van:  @flevoland.nl>  
> Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 13:34 
> Aan:  @flevoland.nl> 
> CC:  @flevoland.nl> 
> Onderwerp: Re: foto LA op save the date werkbezoek 
>  
> Als resolutie goed genoeg is lijkt me dat prima.  
>  
> Hartelijke groet, 
>  
>  
> 06-  
>  
>> Op 11 jun. 2021 om 12:40 heeft  @flevoland.nl> het volgende geschreven: 
>>  
>> Hoi, 
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>>  
>> Wat we ook kunnen doen is het beeld vanuit GE-digizine en dan halen we het vliegtuig eraf. We hebben immers 
toch de linkerbovenhoek nodig. Zie https://www.digizineflevoland.nl/midden-flevoland/lelystad-airport 
>>  
>> Is dat wat? 
>>  
>> Groet, 
>>  
>>  
>> -----Oorspronkelijk bericht----- 
>> Van:   
>> Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 12:24 
>> Aan:  @flevoland.nl> 
>> CC:  @flevoland.nl> 
>> Onderwerp: RE: foto LA op save the date werkbezoek 
>>  
>> Heb ik niet, maar kan ik wel opvragen bij de luchthaven. Ga ik doen. 
>>  
>> Groetjes, 
>>  
>>  
>> -----Oorspronkelijk bericht----- 
>> Van:  @flevoland.nl>  
>> Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 12:12 
>> Aan:  @flevoland.nl> 
>> CC:  @flevoland.nl> 
>> Onderwerp: Re: foto LA op save the date werkbezoek 
>>  
>> Hoi , 
>>  
>> Ik zou kunnen idd een foto van de toren kiezen. Is er echter ook eentje zonder nostalgisch vliegtuig erop? Lijkt 
me beter.  
>>  
>> Hartelijke groet, 
>>  
>>  
>> 06-  
>>  
>>>> Op 11 jun. 2021 om 11:47 heeft  @flevoland.nl> het volgende geschreven: 
>>>  
>>> Dag en , 
>>>  
>>> Bovenaan de Save the Date komt een half/half-foto LA en MITC. Met de scheidslijn diagonaal. Rechtsonder 
komt MITC. Linksboven LA. De foto van MITC is een beeld vanuit de lucht. Daarom zou ik voor LA liever een 
grondfoto willen. In de bijlagen vind je vier voorstellen: 
>>>  
>>>  
>>> 1.  Nieuwe terminal: voordeel is mensen erop en het laat zien dat de luchthaven/terminal af is. Nadeel: de 
terminal wordt niet in één oogopslag herkent als luchthaven Lelystad. 
>>> 2.  Toren: uniek voor Luchthaven Lelystad. En de naam Lelystad staat op de foto. 
>>> 3.  Een andere variant van de toren 
>>> 4.  Toch luchtfoto. Voordeel is gehele gebied in beeld. Met LAB op de achtergrond. Meer in lijn met 
gebiedsontwikkeling waar de provincie van is. Nadeel: details moeilijk te zien. Herkenbaarheid is daardoor minder. 
>>>  
>>> Mijn advies is foto 2 of 3 met de verkeerstoren. Wat vinden jullie? 
>>>  
>>> Groetjes, 
>>>  
>>>  
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Van:
Verzonden: maandag 14 juni 2021 11:53
Aan: Jan de Reus; 
CC: ; ; ; ; ; 

Onderwerp: RE: concepttekst 'save the date' - kamerbezoek LA en MITC
Bijlagen: DOCUVITP-#2805346-v12-

Tekst_save_the_date_werkbezoek_Kamerleden_LA_en_MITC.docx

Dag allen, 
 
Alle feedback vanuit het po luchtvaart van vanmorgen is verwerkt. In de bijlage vind je de DEF tekst. Als ik voor 
13:00 uur niets meer hoor, gaat deze tekst in de opmaak. 
 
@ , op verzoek van Jan de Reus heb ik het bezoek aan de windtunnel ook opgenomen in de 
tekst. 
 
Na overleg met  heb ik in de slotalinea het telefoonnummer van het secretariaat van Jan de Reus 
gezet.  
 
Groet, 

 
 

Van:  @ .net>  
Verzonden: maandag 14 juni 2021 10:10 
Aan:  @flevoland.nl> 
CC: Jan de Reus @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl>;  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>; 
 @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>;  
@flevoland.nl> 

Onderwerp: Re: concepttekst 'save the date' - kamerbezoek LA en MITC 
 
Beste ,  
 
In de bijlage mijn suggesties ter verbetering in versie 9. 
 
Bel aub even als er nog vragen zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kind regards, 
 

 
 
+316  
 

On 10 Jun 2021, at 17:19,  @ .net> wrote: 
 
Excuses voor mijn late reactie. Zie hieronder mijn terugkoppeling met mijn contact met de griffie 
IenW vandaag.  
 
Ook excuses dat het in staccato stijl is, mag het tussen calls back-to-back doen. 
 

1. Algemeen: 
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a. Mooi dat het zo vroeg al wordt aangemeld 
b. Het onderwerp is nu nog controversieel, maar het zou zo maar kunnen dat we na de 

zomer een nieuw Kabinet hebben 
c. Minimale ondergrens van 4 leden geldt: werkbezoeken worden alleen gepland als de 

commissie daarmee instemt en zich daarvoor ten minste 4 leden aanmelden, die 
samen minimaal 30 zetels vertegenwoordigen 

d. Als de commissie er mee instemt, kan de griffie ondersteunen in het verder 
organiseren – er zijn geen financiële middelen beschikbaar vanuit de commissie 

2. Formele uitnodiging 
a. Graag een compact programma met tijdsindicatie heeft de voorkeur  
b. Duiding van het programma om TK-leden te enthousiasmeren 
c. Uiterlijk woensdag 16 juni 2021 bij de griffie, zodat deze meekan in de 

procedurevergadering van 23 juni 2021 
d. Idealiter een concept maandag 14 of dinsdag 15 juni 2021 naar de griffie, zodat zij 

e.v.t. nog suggesties ter verbetering kunnen geven 
e. Één datum noemen in de uitnodiging, dan weten de leden ook aan welke datum zij 

zich committeren.  
i. mijn suggestie zou 29 oktober 2021 zijn, zo dicht mogelijk tegen de Rijksbegrotingsbehandeling 

IenW die meestal begin/midden november plaats vindt 
f. Komende weken tot 23 juni 2021: via partijlijnen lobbyen dat we minimaal 4 leden 

krijgen 

3. Format werkbezoek van twee jaar geleden was goed en kan gebruikt worden als basis 
 
Met vriendelijke groet, 
Kind regards, 
 

 
 
+316  
 

On 10 Jun 2021, at 17:17,  @flevoland.nl> wrote: 
 
Excuus Jan, pak deze versie 9. 
 
Groet, 

 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 17:14 
Aan: Jan de Reus @flevoland.nl> 
CC:  @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl>;  @flevoland.nl>;  
 @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>; 

;  @flevoland.nl>;  
 @flevoland.nl> 

Onderwerp: concepttekst 'save the date' - kamerbezoek LA en MITC 
 
Beste Jan, 
 
Zoals beloofd via de app, ontvang je hierbij ons tekstvoorstel voor de ‘save the 
date’ (link naar edocs of document zelf). Aan het begin van het document staan 
een paar opmerkingen/uitgangspunten opgesomd. Verder is nog relevant: 
 

 Gele markeringen moeten nog ingevuld worden. Graag in po even 
bespreken. Eén van die punten is de datum van het werkbezoek. Mogelijk 
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heeft  info van de Griffier ontvangen welke datum het beste 
past? 

 Verder is de wenselijke rol van  nog ongewis. Hopelijk weet 
je maandag meer. 

 Ondertekening: alleen Leen of alle vijf ondertekenen? Als het dit laatste 
moet zijn, hoe gaan we dat ‘even’ snel organiseren?  

 
De Griffie van de kamercie IenW wil de ‘save the date’ volgende week woensdag 
ontvangen. Hoe gaan we dat stroomlijnen met de brief van de burgemeester van 
Harderwijk en gemeenten uit de Alliantie? In die brief staat een vrij abstracte 
verwijzing naar de komst van het Kamerbezoek. Moet dat daar concreter? Of juist 
niet? En is het oké dat die brief volgt op de ‘save the date’. Of is het juist handig 
dat die brief ook dezelfde woensdag bij de Griffier binnenkomt? 
 
Tot maandagmorgen. 
 
Groet, 

 
 

***disclaimer*** 
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail 

<DOCUVITP-#2805346-v9-
Tekst_save_the_date_werkbezoek_Kamerleden_LA_en_MITC.docx><DOCUVITP-
2805346.DOCX.DRF> 

 

 



Uitnodiging 
Werkbezoek Flevoland: Lelystad Airport en Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum 
te Marknesse 
 

Geachte voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat, 
 
Namens de provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad, Almere, Noordoostpolder en 
Harderwijk nodig ik u graag uit voor een werkbezoek op vrijdag 29 oktober 2021. 
 
Op deze dag ontvangt u op locatie informatie over twee majeure ontwikkelingen in 
Flevoland die van nationaal belang zijn: Lelystad Airport en het Mobiliteit en Infrastructuur 
Test Centrum; de nationale testlocatie voor slimme en duurzame mobiliteit in 
ontwikkeling. Tijdens het bezoek lichten wij samen met bedrijfsleven, onderzoeks- en 
onderwijsinstellingen en direct betrokkenen het belang van deze twee programma’s toe 
voor de versterking van de brede welvaart in de regio.  
 
09:00 – 09:45 uur Optionele shuttlebus vanaf NS Station Lelystad Centrum 
 
09:45 – 11:30 uur Lelystad Airport 

U ontvangt vanuit verschillende invalshoeken informatie over 
Lelystad Airport.  president-directeur Royal Schiphol 
Group – licht toe hoe Lelystad Airport een logische ontwikkeling is in 
het behoud van goede internationale bereikbaarheid van Nederland 
en de verbetering van de leefbaarheid in de Schiphol-regio. Daarnaast 
is dit een uitstekende mogelijkheid om met de verschillende 
betrokken partijen direct het gesprek aan te gaan over de voor- en 
nadelen van Lelystad Airport. 

 
11:45 – 12:30 uur  Per bus of eigen vervoer naar Mobiliteit en Infrastructuur Test 

Centrum te Marknesse 
 
12:30 – 14:15 uur  Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) 

Tijdens en na de lunch krijgt u een kijkje achter de schermen van de 
ontwikkeling van het MITC in Marknesse. Het multimodale 
testcentrum voor slimme mobiliteit en infrastructuur. Dit is het 
centrum waar innovaties en effecten op het gebied van slimme 
mobiliteit in de breedste zin van het woord effectief getest (kunnen) 
worden. Het nationale belang van de unieke samenwerking van Dienst 
Wegverkeer (RDW), Koninklijke Nederlands Lucht- en 
Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en Duits-Nederlandse Windtunnels 
(DNW) wordt toegelicht: hoe deze partijen samen met 
kennisinstituten en onderwijsinstellingen, Nederland en Europa laten 
profiteren van kansrijke innovaties op het gebied van slimme 
mobiliteit. We sluiten de middag af met een bezoek aan de Duits-
Nederlandse Windtunnel en het dronecentrum op het MITC-terrein. 

 
!4:15 uur  Optionele shuttlebus naar dichtstbijzijnde NS-station. 
 
In overleg met de griffie van uw commissie ontvangt u na het zomerreces van ons een 
verder uitgewerkt programma voor dit werkbezoek. Wij hopen op uw interesse en steun 
voor een commissiebreed werkbezoek. Als u nog meer informatie nodig heeft of suggesties 
of vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen via 0320 . 
 

16.a



Met hartelijke groet, 
Mede namens de burgemeesters van Lelystad, Almere, Noordoostpolder en Harderwijk,  
 
<invoegen digitale handtekening> 
 
 
Leen Verbeek 
Commissaris van de Koning 
Flevoland 
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Van:
Verzonden: maandag 14 juni 2021 15:28
Aan:
CC: ; 
Onderwerp: FW: a.s. maandag/dinsdag spoedopdracht
Bijlagen: foto toren.jpg; RE: Werkbezoek kamerleden - concepttekst save the date; 

DOCUVITP-#2805346-v16-
Tekst_save_the_date_werkbezoek_Kamerleden_LA_en_MITC.docx

Beste , 
 
Er kwam nog een kleine nabrander op de tekst. Gebruik graag dit Word-document versie 16. 
 
Sorry voor het ongemak. 
 
Groet, 

 
 

Van:   
Verzonden: maandag 14 juni 2021 14:54 
Aan:  @delta3.nl> 
CC:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: a.s. maandag/dinsdag spoedopdracht 
 
Beste , 
 
Hierbij de briefing voor de opmaak van de uitnodiging voor werkbezoek. In bijlage 1 vind je de tekst. Graag 
bovenaan een foto plaatsen met daarin 2 beelden gescheiden door een diagonaal van linksonder naar rechtsboven: 
- Linksboven: foto van LA: zie bijlage 2. Of het beeld van de toren uit digizine: 

https://www.digizineflevoland.nl/midden-flevoland/lelystad-airport (dit beeld hebben jullie, maar is die 
voldoende scherp, want volgens mij is het een filmopname en geen foto, toch?). In dit geval graag het vliegtuig 
weghalen en slechts de toren in beeld brengen. Jullie zullen een stukje van de foto moeten wegsnijden. Graag 
zoveel mogelijk van de toren in beeld houden. 

- Rechtsonder: zie de ‘tekening’ in bijlage 3. Als jullie deze tekening rechts plaatsen, dan zal er een stukje van 
de tekening afvallen, maar dan moet het niet zo zijn dat er alleen bos te zien is. Dus misschien het geheel wat 
naar de rechteronderhoek laten zakken. Bovenaan staat de ronde testbaan ingetekend. Het is niet erg als 
daarvan een deel niet in beeld komt. 

 
Verder graag in huisstijlopmaak: onderaan iets met de schuine lijnen naar de horizon in de kleuren blauw, groen, 
etc. Logo moet erop. En alles graag op 1 A4 als het kan. 
 
Ik begreep dat jullie de digitale handtekening van Leen Verbeek hebben. Willen jullie die erin plaatsen? Zie <…>. 
Die tekst tussen <> dan uiteraard weghalen. 
 
Ik zie het voorstel graag komen. Graag moet spoed, want morgen einde dag moet de uitnodiging per mail eruit. 
 
Veel dank alvast en groet, 

 
 

Van:  @delta3.nl>  
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 17:30 
Aan:  @flevoland.nl> 
CC:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl> 
Onderwerp: Re: a.s. maandag/dinsdag spoedopdracht 
 
Hallo , 

17
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We houden er rekening mee 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Account 

 
 
 
 
Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070  | M 06  | www.delta3.nl 
 
Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Design 
 
 
 

Op 10 jun. 2021, om 17:20 heeft  @flevoland.nl> het volgende geschreven: 
 
Goedemiddag, 
 
Kunnen jullie maandagmiddag (maar ik denk dat het dinsdag wordt) een save the date opmaken? Ik 
lever maandag/dinsdagmorgen zsm tekst en foto’s aan. Het gaat om totaal 1 A4. 
 
Alvast mijn dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Eenheid Communicatie 
Provincie Flevoland 
 
M 06-  
E @flevoland.nl 
W www.flevoland.nl 
 
Ik werk niet op vrijdagmiddag. 
 
 
 
 
 

***disclaimer*** 
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail 

 



Uitnodiging 
Werkbezoek Flevoland: Lelystad Airport en Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum 
te Marknesse 
 

Geachte voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat, 
 
Namens de provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad, Almere, Noordoostpolder en 
Harderwijk nodig ik u graag uit voor een werkbezoek op vrijdag 29 oktober 2021. 
 
Op deze dag ontvangt u op locatie informatie over twee majeure ontwikkelingen in 
Flevoland die van nationaal belang zijn: Lelystad Airport en het Mobiliteit en Infrastructuur 
Test Centrum; de nationale testlocatie voor slimme en duurzame mobiliteit in 
ontwikkeling. Tijdens het bezoek lichten wij samen met bedrijfsleven, onderzoeks- en 
onderwijsinstellingen en direct betrokkenen het belang van deze twee programma’s voor 
de versterking van de brede welvaart in de regio toe.  
 
09:00 – 09:45 uur Optionele shuttlebus vanaf NS Station Lelystad Centrum 
 
09:45 – 11:30 uur Lelystad Airport 

U ontvangt vanuit verschillende invalshoeken informatie over 
Lelystad Airport. president-directeur Royal Schiphol 
Group – licht toe hoe Lelystad Airport een logische ontwikkeling is in 
het behoud van goede internationale bereikbaarheid van Nederland 
en de verbetering van de leefbaarheid in de Schiphol-regio. Daarnaast 
is dit een uitstekende mogelijkheid om met de verschillende 
betrokken partijen direct het gesprek aan te gaan over de voor- en 
nadelen van Lelystad Airport. 

 
11:45 – 12:30 uur  Per bus of eigen vervoer naar Mobiliteit en Infrastructuur Test 

Centrum te Marknesse 
 
12:30 – 14:15 uur  Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) 

Tijdens en na de lunch krijgt u een kijkje achter de schermen van de 
ontwikkeling van het MITC in Marknesse. Het multimodale 
testcentrum voor slimme mobiliteit en infrastructuur. Dit is het 
centrum waar innovaties en effecten op het gebied van slimme 
mobiliteit in de breedste zin van het woord effectief getest worden. 
Het nationale belang van de unieke samenwerking van Dienst 
Wegverkeer (RDW), Koninklijke Nederlands Lucht- en 
Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en Duits-Nederlandse Windtunnels 
(DNW) wordt toegelicht: hoe deze partijen samen met 
kennisinstituten en onderwijsinstellingen, Nederland en Europa laten 
profiteren van kansrijke innovaties op het gebied van slimme 
mobiliteit. We sluiten de middag af met een bezoek aan de Duits-
Nederlandse Windtunnel en het dronecentrum op het MITC-terrein. 

 
14:15 uur  Optionele shuttlebus naar dichtstbijzijnde NS-station. 
 
In overleg met de griffie van uw commissie ontvangt u na het zomerreces van ons een 
verder uitgewerkt programma voor dit werkbezoek. Wij hopen op uw interesse en steun 
voor een commissiebreed werkbezoek. Als u nog meer informatie nodig heeft of suggesties 
of vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen via 0320 . 
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Met hartelijke groet, 
Mede namens de burgemeesters van Lelystad, Almere, Noordoostpolder en Harderwijk  
 
Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland, 
 
 
<invoegen digitale handtekening> 
 
Leen Verbeek 
 



1

Van:
Verzonden: maandag 14 juni 2021 17:00
Aan: ; ; ; 
Onderwerp: uitnodiging werkbezoek in opmaak
Bijlagen: 21 287 Save the date_01_IB.pdf

Hoi, 
 
In de bijlage de eerste versie van de opmaak. Mijn opmerkingen staan er al in. Hebben jullie nog aanvullingen of 
opmerkingen? 
 
Dank en groet, 
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Van: @ .net>
Verzonden: maandag 14 juni 2021 18:50
Aan: ; ; 
CC:
Onderwerp: Fwd: Overleg over mogelijk werkbezoek Lelystad Airport en MITC

Zie hieronder de positieve terugkoppeling van de griffie op de uitnodigingsbrief voor het werkbezoek LA & 
MITC.  
Complimenten aan iedereen en dank! 

Even double check: 
Uitnodiging wordt uiterlijk woensdag 1200h aanstaande verstuurd vanuit Leen zijn e-mailadres aan: 

@tweedekamer.nl 
en @tweedekamer.nl

Mag ik mee in de cc? 

Ik ga een plan maken om de uitnodiging ook nog persoonlijk onder de aandacht te brengen van de leden van 
cie IenW zodat we de ondergrens van 4 leden halen om er een commissiebreed werkbezoek van te maken. 

Als ik verder nog iets in het proces kan betekenen, aarzel niet om contact op te nemen. 

Fijne avond. 

Met vriendelijke groet, 
Kind regards, 

+316

Begin forwarded message: 

From:  @tweedekamer.nl> 
Date: 14 June 2021 at 17:10:05 CEST 
To:  @ net> 
Subject: RE: Overleg over mogelijk werkbezoek Lelystad Airport en MITC 

Beste , 
Lijkt me een heel complete uitnodiging met een interessant programma. Je kunt de definitieve versie 
woensdag naar mij doorsturen. 
Alvast een fijne avond gewenst! 

Met vriendelijke groet, 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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Met vriendelijke groet, 
Kind regards, 

 
+316  
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Van:
Verzonden: maandag 14 juni 2021 20:02
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: SPOED / WERKBEZOEK EN ONDERTEKENING

Neem ik mee! 

Van: Jan de Reus @flevoland.nl> 
Verzonden: maandag 14 juni 2021 19:49 
Aan: @ .net> 
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl> 
Onderwerp: Re: SPOED / WERKBEZOEK EN ONDERTEKENING 

 gesproken. 
Naam van  mag er niet in. 
Moet neutraal worden verwoord.  
Datum staat met potlood in zijn agneda, maar mag niet gebruikt worden. Past niet in Policy van 

. 
Dus iets van : Vanuit de  zal worden ingegaan ............ 

Met vriendelijke groet 

Jan 

Drs. J. (Jan) de Reus 
Gedeputeerde Provincie Flevoland. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 14 jun. 2021 om 19:39 heeft Jan de Reus @flevoland.nl> het volgende 
geschreven: 

 Allen,  

Mooi bericht , 
Alle 4 burgemeesters gesproken en met naam eronder. Heb hun akkoord. 
let op: die van Harderwijk, 

, burgemeester Harderwijk, mede namens Ermelo, Nunspeet, Putten en 
Zeewolde.  

Met vriendelijke groet 

Jan 

Drs. J. (Jan) de Reus 
Gedeputeerde Provincie Flevoland. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
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Van: Jan de Reus
Verzonden: maandag 14 juni 2021 20:10
Aan:
Onderwerp: RE: uitnodiging werkbezoek in opmaak

Kan je bij ondertekening gemeenten weghalen en bij de tweede alinea invoegen.  
Hierbij nodig ik U uit , mede namens de burgemeesters van Almere, Lelystad, Nooroostpolder en Harderwijk (mede 
namens Ermelo, Putten, Nunspeet en Zeewolde) ……… 

Dan pst het wel. 

Met vriendelijke groet. 

Jan 

Drs. J. (Jan) de Reus 
Gedeputeerde provincie Flevoland. 

Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 14 juni 2021 20:00 
Aan: Jan de Reus @flevoland.nl> 
Onderwerp: FW: uitnodiging werkbezoek in opmaak 

Jan, 

Zie mijn appjes aan je. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: maandag 14 juni 2021 17:00 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
Onderwerp: uitnodiging werkbezoek in opmaak 

Hoi, 

In de bijlage de eerste versie van de opmaak. Mijn opmerkingen staan er al in. Hebben jullie nog aanvullingen of 
opmerkingen? 

Dank en groet, 
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Begin forwarded message: 

From:  @tweedekamer.nl> 
Date: 14 June 2021 at 17:10:05 CEST 
To:  @ .net> 
Subject: RE: Overleg over mogelijk werkbezoek Lelystad Airport en MITC 

  
Beste , 
 
Lijkt me een heel complete uitnodiging met een interessant programma. Je kunt de definitieve versie woensdag naar 
mij doorsturen. 
 
Alvast een fijne avond gewenst! 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Postbus 20018, 2500 EA 
T +(31)  | E @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl 
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Van:
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 10:49
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: 21 287 Save the date werkbezoek Lelystad Airport
Bijlagen: 21 287 Save the date_02.pdf

Hallo , 

Bijgaand een aangepaste versie. 

Met vriendelijke groet, 

Provincie Flevoland 
Afdeling Concernzaken 
Eenheid Facilitair 
T 0320 - 
E @flevoland.nl 

Van  @flevoland.nl>  
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 10:13 
Aan: @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: 21 287 Save the date werkbezoek Lelystad Airport 

Beste , 

In bijlage 1 vind je onze feedback. In 1 van de opmerkingen verwijs ik naar bijlage 2. 

Ik zie de tweede versie graag tegemoet! 

Groet, 

Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 08:51 
Aan:  @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: 21 287 Save the date werkbezoek Lelystad Airport 

Hallo , 

Ja hoor, ik houd er rekening mee. Zodra de opmerkingen binnen komen zal ik ze meteen verwerken. 

Met vriendelijke groet, 

Provincie Flevoland 
Afdeling Concernzaken 
Eenheid Facilitair 
T 0320 - 
E @flevoland.nl 
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Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 08:49 
Aan:  @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: 21 287 Save the date werkbezoek Lelystad Airport 
 
Beste , 
 
Dank je. Ik heb enkele collega’s tot 10 uur de tijd gegeven om erop te reageren. Daarna stuur ik je de feedback op 
de eerste opzet. Lukt het je om dan einde ochtend opzet 2 te sturen? 
 
Tot later, 

 
 

Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 14 juni 2021 16:34 
Aan:  @flevoland.nl> 
CC:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl> 
Onderwerp: 21 287 Save the date werkbezoek Lelystad Airport 
 
Hallo , 
 
Bijgaand een eerste opzet voor de uitnodiging.  
Wat de foto’s betreft: een schuine lijn van linksonder naar rechtsboven maakt het wat problematisch om de schets 
goed te plaatsen. Ik heb hem nu wat minder schuin gezet, hoop dat dit volstaat. 
En alles op 1 A4 is niet mogelijk, ik heb het programma nu op de tweede pagina gezet. Voor de tekst op de 
voorzijde “Het programma voor deze dag vindt u op de volgende pagina” moet wellicht nog iets anders komen? 
 
Ik verneem graag jullie reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
Provincie Flevoland 
Afdeling Concernzaken 
Eenheid Facilitair 
T 0320 -  
E @flevoland.nl 
 

Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 14 juni 2021 15:31 
Aan:  @flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>;  

@delta3.nl> 
Onderwerp: RE: a.s. maandag/dinsdag spoedopdracht 
 
Hallo , 
 
Ik ga de uitnodiging maken op basis van deze tekst. Ik stuur je z.s.m. een proef. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
Provincie Flevoland 
Afdeling Concernzaken 
Eenheid Facilitair 
T 0320 -  
E @flevoland.nl 
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Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 14 juni 2021 15:28 
Aan:  @delta3.nl> 
CC:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl> 
Onderwerp: FW: a.s. maandag/dinsdag spoedopdracht 
 
Beste , 
 
Er kwam nog een kleine nabrander op de tekst. Gebruik graag dit Word-document versie 16. 
 
Sorry voor het ongemak. 
 
Groet, 

 
 

Van:   
Verzonden: maandag 14 juni 2021 14:54 
Aan:  @delta3.nl> 
CC:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: a.s. maandag/dinsdag spoedopdracht 
 
Beste , 
 
Hierbij de briefing voor de opmaak van de uitnodiging voor werkbezoek. In bijlage 1 vind je de tekst. Graag 
bovenaan een foto plaatsen met daarin 2 beelden gescheiden door een diagonaal van linksonder naar rechtsboven: 
- Linksboven: foto van LA: zie bijlage 2. Of het beeld van de toren uit digizine: 

https://www.digizineflevoland.nl/midden-flevoland/lelystad-airport (dit beeld hebben jullie, maar is die 
voldoende scherp, want volgens mij is het een filmopname en geen foto, toch?). In dit geval graag het vliegtuig 
weghalen en slechts de toren in beeld brengen. Jullie zullen een stukje van de foto moeten wegsnijden. Graag 
zoveel mogelijk van de toren in beeld houden. 

- Rechtsonder: zie de ‘tekening’ in bijlage 3. Als jullie deze tekening rechts plaatsen, dan zal er een stukje van 
de tekening afvallen, maar dan moet het niet zo zijn dat er alleen bos te zien is. Dus misschien het geheel wat 
naar de rechteronderhoek laten zakken. Bovenaan staat de ronde testbaan ingetekend. Het is niet erg als 
daarvan een deel niet in beeld komt. 

 
Verder graag in huisstijlopmaak: onderaan iets met de schuine lijnen naar de horizon in de kleuren blauw, groen, 
etc. Logo moet erop. En alles graag op 1 A4 als het kan. 
 
Ik begreep dat jullie de digitale handtekening van  hebben. Willen jullie die erin plaatsen? Zie <…>. 
Die tekst tussen <> dan uiteraard weghalen. 
 
Ik zie het voorstel graag komen. Graag moet spoed, want morgen einde dag moet de uitnodiging per mail eruit. 
 
Veel dank alvast en groet, 

 
 

Van:  @delta3.nl>  
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 17:30 
Aan:  @flevoland.nl> 
CC:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl> 
Onderwerp: Re: a.s. maandag/dinsdag spoedopdracht 
 
Hallo , 
 
We houden er rekening mee 
 
Met vriendelijke groet, 
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Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070  | M 06  | www.delta3.nl 
 
Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Design 
 
 
 

Op 10 jun. 2021, om 17:20 heeft  @flevoland.nl> het volgende geschreven: 
 
Goedemiddag, 
 
Kunnen jullie maandagmiddag (maar ik denk dat het dinsdag wordt) een save the date opmaken? Ik 
lever maandag/dinsdagmorgen zsm tekst en foto’s aan. Het gaat om totaal 1 A4. 
 
Alvast mijn dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Eenheid Communicatie 
Provincie Flevoland 
 
M 06-  
E @flevoland.nl 
W www.flevoland.nl 
 
Ik werk niet op vrijdagmiddag. 
 
 
 
 
 

***disclaimer*** 
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail 
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Van:
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 11:22
Aan: @ .nl'
Onderwerp: FW: 21 287 Save the date werkbezoek Lelystad Airport
Bijlagen: 21 287 Save the date_02.pdf

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 10:49 
Aan: @flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: 21 287 Save the date werkbezoek Lelystad Airport 

Hallo

Bijgaand een aangepaste versie. 

Met vriendelijke groet, 

Provincie Flevoland 
Afdeling Concernzaken 
Eenheid Facilitair 
T 0320 - 
E @flevoland.nl 

Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 10:13 
Aan: @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: 21 287 Save the date werkbezoek Lelystad Airport 

Beste , 

In bijlage 1 vind je onze feedback. In 1 van de opmerkingen verwijs ik naar bijlage 2. 

Ik zie de tweede versie graag tegemoet! 

Groet, 

Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 08:51 
Aan:  @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: 21 287 Save the date werkbezoek Lelystad Airport 

Hallo , 

Ja hoor, ik houd er rekening mee. Zodra de opmerkingen binnen komen zal ik ze meteen verwerken. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e
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Provincie Flevoland 
Afdeling Concernzaken 
Eenheid Facilitair 
T 0320 -  
E @flevoland.nl 
 

Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 08:49 
Aan:  @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: 21 287 Save the date werkbezoek Lelystad Airport 
 
Beste , 
 
Dank je. Ik heb enkele collega’s tot 10 uur de tijd gegeven om erop te reageren. Daarna stuur ik je de feedback op 
de eerste opzet. Lukt het je om dan einde ochtend opzet 2 te sturen? 
 
Tot later, 

 
 

Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 14 juni 2021 16:34 
Aan:  @flevoland.nl> 
CC:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl> 
Onderwerp: 21 287 Save the date werkbezoek Lelystad Airport 
 
Hallo , 
 
Bijgaand een eerste opzet voor de uitnodiging.  
Wat de foto’s betreft: een schuine lijn van linksonder naar rechtsboven maakt het wat problematisch om de schets 
goed te plaatsen. Ik heb hem nu wat minder schuin gezet, hoop dat dit volstaat. 
En alles op 1 A4 is niet mogelijk, ik heb het programma nu op de tweede pagina gezet. Voor de tekst op de 
voorzijde “Het programma voor deze dag vindt u op de volgende pagina” moet wellicht nog iets anders komen? 
 
Ik verneem graag jullie reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
Provincie Flevoland 
Afdeling Concernzaken 
Eenheid Facilitair 
T 0320 -  
E @flevoland.nl 
 

Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 14 juni 2021 15:31 
Aan:  @flevoland.nl> 
CC:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>;  

@delta3.nl> 
Onderwerp: RE: a.s. maandag/dinsdag spoedopdracht 
 
Hallo , 
 
Ik ga de uitnodiging maken op basis van deze tekst. Ik stuur je z.s.m. een proef. 
 
Met vriendelijke groet, 
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Provincie Flevoland 
Afdeling Concernzaken 
Eenheid Facilitair 
T 0320 -  
E @flevoland.nl 
 

Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 14 juni 2021 15:28 
Aan:  @delta3.nl> 
CC:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl> 
Onderwerp: FW: a.s. maandag/dinsdag spoedopdracht 
 
Beste , 
 
Er kwam nog een kleine nabrander op de tekst. Gebruik graag dit Word-document versie 16. 
 
Sorry voor het ongemak. 
 
Groet, 

 
 

Van:   
Verzonden: maandag 14 juni 2021 14:54 
Aan:  @delta3.nl> 
CC:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: a.s. maandag/dinsdag spoedopdracht 
 
Beste , 
 
Hierbij de briefing voor de opmaak van de uitnodiging voor werkbezoek. In bijlage 1 vind je de tekst. Graag 
bovenaan een foto plaatsen met daarin 2 beelden gescheiden door een diagonaal van linksonder naar rechtsboven: 
- Linksboven: foto van LA: zie bijlage 2. Of het beeld van de toren uit digizine: 

https://www.digizineflevoland.nl/midden-flevoland/lelystad-airport (dit beeld hebben jullie, maar is die 
voldoende scherp, want volgens mij is het een filmopname en geen foto, toch?). In dit geval graag het vliegtuig 
weghalen en slechts de toren in beeld brengen. Jullie zullen een stukje van de foto moeten wegsnijden. Graag 
zoveel mogelijk van de toren in beeld houden. 

- Rechtsonder: zie de ‘tekening’ in bijlage 3. Als jullie deze tekening rechts plaatsen, dan zal er een stukje van 
de tekening afvallen, maar dan moet het niet zo zijn dat er alleen bos te zien is. Dus misschien het geheel wat 
naar de rechteronderhoek laten zakken. Bovenaan staat de ronde testbaan ingetekend. Het is niet erg als 
daarvan een deel niet in beeld komt. 

 
Verder graag in huisstijlopmaak: onderaan iets met de schuine lijnen naar de horizon in de kleuren blauw, groen, 
etc. Logo moet erop. En alles graag op 1 A4 als het kan. 
 
Ik begreep dat jullie de digitale handtekening van  hebben. Willen jullie die erin plaatsen? Zie <…>. 
Die tekst tussen <> dan uiteraard weghalen. 
 
Ik zie het voorstel graag komen. Graag moet spoed, want morgen einde dag moet de uitnodiging per mail eruit. 
 
Veel dank alvast en groet, 

 
 

Van:  @delta3.nl>  
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 17:30 
Aan:  @flevoland.nl> 
CC:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl> 
Onderwerp: Re: a.s. maandag/dinsdag spoedopdracht 
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Hallo , 
 
We houden er rekening mee 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
 
 
 
Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070  | M 06  | www.delta3.nl 
 
Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Design 
 
 
 

Op 10 jun. 2021, om 17:20 heeft  @flevoland.nl> het volgende geschreven: 
 
Goedemiddag, 
 
Kunnen jullie maandagmiddag (maar ik denk dat het dinsdag wordt) een save the date opmaken? Ik 
lever maandag/dinsdagmorgen zsm tekst en foto’s aan. Het gaat om totaal 1 A4. 
 
Alvast mijn dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Eenheid Communicatie 
Provincie Flevoland 
 
M 06-  
E @flevoland.nl 
W www.flevoland.nl 
 
Ik werk niet op vrijdagmiddag. 
 
 
 
 
 

***disclaimer*** 
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail 
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Van:
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 11:43
Aan: ; 
CC: ; ; ; ; ; 

; 
Onderwerp: RE: SPOED / WERKBEZOEK EN ONDERTEKENING
Bijlagen: Uitnodiging werkbezoek Flevoland 29 oktober 2021.pdf

Dag, 

In de bijlage vind je de DEFINITIEVE uitnodiging in opmaak. Aan het einde van vanmiddag gaat deze als bijlage uit 
vanuit de mailbox van . Ik zal het secretariaat van Leen een tekstje meegeven voor de begeleidende 
mail. 

De mail gaat uit naar: 

@tweedekamer.nl 
en @tweedekamer.nl

Met  in cc. 

 is  Infrastructuur en Waterstaat.  heeft de komst van deze uitnodiging bij 
haar aangekondigd. Ook heeft ze de onopgemaakte versie gisteren al gezien. En die was akkoord. 

Dank voor ieders inspanningen hiervoor!  

Groet, 

Van: Jan de Reus <Jan.deReus@flevoland.nl> 
Verzonden: maandag 14 juni 2021 19:40 
Aan: @ .net> 
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl> 
Onderwerp: SPOED / WERKBEZOEK EN ONDERTEKENING 

Allen, 

Mooi bericht , 
Alle 4 burgemeesters gesproken en met naam eronder. Heb hun akkoord. 
let op: die van Harderwijk, 
H.J. Van Schaik, burgemeester Harderwijk, mede namens Ermelo, Nunspeet, Putten en Zeewolde. 

Met vriendelijke groet 

Jan 

Drs. J. (Jan) de Reus 
Gedeputeerde Provincie Flevoland. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

26
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Op 14 jun. 2021 om 18:49 heeft  @ .net> het volgende 
geschreven: 

 Zie hieronder de positieve terugkoppeling van de griffie op de uitnodigingsbrief voor het 
werkbezoek LA & MITC.  
Complimenten aan iedereen en dank! 
 
Even double check: 
Uitnodiging wordt uiterlijk woensdag 1200h aanstaande verstuurd vanuit  zijn e-
mailadres aan: 

@tweedekamer.nl 
en @tweedekamer.nl 
Mag ik mee in de cc? 
 
Ik ga een plan maken om de uitnodiging ook nog persoonlijk onder de aandacht te brengen 
van de leden van cie IenW zodat we de ondergrens van 4 leden halen om er een 
commissiebreed werkbezoek van te maken. 
 
Als ik verder nog iets in het proces kan betekenen, aarzel niet om contact op te nemen. 
 
Fijne avond. 
 
Met vriendelijke groet,  
Kind regards, 
 

 
 
+316  
 
Begin forwarded message: 

From:  @tweedekamer.nl> 
Date: 14 June 2021 at 17:10:05 CEST 
To:  @ .net> 
Subject: RE: Overleg over mogelijk werkbezoek Lelystad Airport en MITC 

  
Beste , 
 
Lijkt me een heel complete uitnodiging met een interessant programma. Je kunt de definitieve 
versie woensdag naar mij doorsturen. 
 
Alvast een fijne avond gewenst! 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Postbus 20018, 2500 EA 
T +(31)  | E @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl 
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Van:  @ net>  
Verzonden: maandag 14 juni 2021 12:10 
Aan:  @tweedekamer.nl> 
Onderwerp: Re: Overleg over mogelijk werkbezoek Lelystad Airport en MITC 
 
Beste , in de bijlage de laatste concept versie van de uitnodiging voor het werkbezoek.  
 
Kun jij er nog eens naar kijken of het voldoet aan jullie wensen en eisen om er een geslaagd 
commissiebroed werkbezoek van te maken? 
 
Wederom dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kind regards, 
 

 
 
+316  
 
 

On 9 Jun 2021, at 14:27,  @tweedekamer.nl> wrote: 
 
Geachte heer , beste , 
 
Hartelijk dank voor uw mail, ik probeerde u zojuist even te bellen. 
 
Excuses voor deze late reactie. In verband met wat herschikkingen van de taken 
binnen de commissiestaf IenW ben ik voorlopig bedeeld met de portefeuille 
Luchtvaart. Uiteraard is het mogelijk om contact te hebben over het aanbieden van 
een werkbezoek. Ik ben vandaag niet aanwezig in de Kamer, maar wel telefonisch 
bereikbaar! 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018, 2500 EA 
T +(31)  | E @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl 
 
 

Van:  @ .net>  
Verzonden: maandag 7 juni 2021 17:56 
Aan:  @tweedekamer.nl> 
CC:  @tweedekamer.nl>;  

@flevoland.nl>;  @flevoland.nl>;  
 @flevoland.nl> 

Onderwerp: Overleg over mogelijk werkbezoek Lelystad Airport en MITC 
 
Beste  en ,  
 
Ik mag de Provincie Flevoland ondersteunen in hun public affairs 
werkzaamheden. 
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Net als twee jaar geleden is het idee om een commissiebreed werkbezoek te 
organiseren naar Lelystad Airport en MITC. 

Als data voor het werkbezoek denken we aan 

Vrijdag 1 oktober 2021 
Vrijdag 8 oktober 2021 
Vrijdag 29 oktober 2021 

Het liefst zouden we de uitnodiging nog op de agenda van de 
procedurevergadering van 23 juni 2021 willen krijgen. 

Graag zou ik met jullie op korte willen overleggen hoe we dit het beste aan 
kunnen vliegen. 

Is er een moment dinsdag of woensdag dat ik een kop koffie mag komen 
drinken of anders telefonisch overleggen? 

Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet, 
Kind regards,

+316







1

Van:
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 12:14
Aan: @lelystad-airport.nl'
CC: , 
Onderwerp: werkbezoek Flevoland (LA en MITC) 29 oktober 2021
Bijlagen: Uitnodiging werkbezoek Flevoland 29 oktober 2021.pdf

Dag  (en ), 

In het najaar organiseert provincie Flevoland weer een werkbezoek voor de kamerleden IenW 
(besproken in laatste bestuurlijk overleg LA). Vanmiddag gaat de uitnodiging uit namens Leen 
Verbeek: zie bijlage. Dit initiatief en de uitnodiging hebben de bestuurders met elkaar 
afgesproken. Jan de Reus heeft afstemming gehad met  en . 

Goed om de agenda’s van jullie bestuurders alvast te reserveren. , noteer je 29/10 
(ochtend) ook voor jullie in de agenda (bezoek nieuwe terminal)? Dank. 

Tot zo .  is verhinderd voor ons overleg van 13 uur. 

Groet, 
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Van:
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 12:27
Aan:
CC:
Onderwerp: uitnodiging werkbezoek Flevoland 29 oktober 2021
Bijlagen: Uitnodiging werkbezoek Flevoland 29 oktober 2021.pdf

Beste , 

Vanmiddag gaat deze uitnodiging (zie bijlage) naar de adjunct-griffier Infrastructuur en Waterstaat vanuit de 
mailbox van CdK Leen Verbeek. In de ondertekening wordt  ook genoemd. Gedeputeerde Jan 
de Reus heeft dat gisteren met hem afgestemd. 

Goed om de agenda’s alvast te reserveren voor 29 oktober 2021: de ochtend. 

Over de verdere invulling van het programma kom ik nog bij je in de lucht de komende weken. 

De definitieve brief die  uitdoet over LA, heb ik via Jan de Reus en  ontvangen. Vraag: 
wanneer gaat die brief exact uit? Dan kunnen jullie brief en onze uitnodiging elkaar nog versterken (qua timing).  

Met vriendelijke groet, 

Eenheid Communicatie 
Provincie Flevoland 

M 06-
E @flevoland.nl 
W www.flevoland.nl 

Ik werk niet op vrijdagmiddag. 
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Van:
Verzonden: maandag 21 juni 2021 14:01
Aan: ; ; ; ; 
Onderwerp: FW: Resultaten voor Tweede kamer abonnement "Zoeken: Lelystad Airport:lelystad 

airport"

Wekbezoek op agenda procedurevergadering cie I&W 

Van:  @tweedekamer.nl>  
Verzonden: maandag 21 juni 2021 12:33 
Aan:  @flevoland.nl> 
Onderwerp: Resultaten voor Tweede kamer abonnement "Zoeken: Lelystad Airport:lelystad airport" 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Beste @flevoland.nl, 
Onderstaand vindt u het document dat gevonden is bij uw zoekvraag "Zoeken: Lelystad Airport:lelystad airport". 

Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 23 juni 
2021 

21-06-2021
Haag, 2 november 2007. Uitnodiging werkbezoek op 29 oktober 2021 van 09.45 tot 14.15 uur aan Lelystad Airport
en het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum namens provincie Flevoland Zaak: Brief derden -  te - 7
juni 2021 Uitnodiging, namens Provincie Flevoland, voor werkbezoek aan Lelystad
Zoeken: Lelystad Airport:lelystad airport abonnement wijzigen 
Zoeken: Lelystad Airport:lelystad airport Abonnement opzeggen 
Alle abonnementen opzeggen 
© 2016 Tweedekamer der Staten Generaal  
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Aan:  @tweedekamer.nl>; 
@tweedekamer.nl>

CC:  @ .net>
Onderwerp: definitieve uitnodiging werkbezoek Flevoland 29 oktober 2021
Geachte mevrouw ,
Gisteren heeft u contact gehad met  over de uitnodiging voor het
werkbezoek aan Flevoland: Lelystad Airport en Mobiliteit en Infrastructuur Test
Centrum te Marknesse. Volgens afspraak ontvangt u hierbij de definitieve uitnodiging
met het programma.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard bij  terecht.
We kijken uit naar de belangstelling voor dit werkbezoek.
Met vriendelijke groet,
Leen Verbeek

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail





Hartelijk dank voor deze aanlevering. Wij zullen de uitnodiging voor het
werkbezoek opnemen op de agenda van de procedurevergadering.

Met vriendelijke groet,

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA
T +(31) | E @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

Van:  @flevoland.nl> Namens Leen Verbeek
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 15:24
Aan:  @tweedekamer.nl>; 

@tweedekamer.nl>
CC:  @ net>
Onderwerp: definitieve uitnodiging werkbezoek Flevoland 29 oktober 2021
Geachte mevrouw ,
Gisteren heeft u contact gehad met  over de uitnodiging voor het
werkbezoek aan Flevoland  Lelystad Airport en Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum
te Marknesse  Volgens afspraak ontvangt u hierbij de definitieve uitnodiging met het
programma
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard bij  terecht
We kijken uit naar de belangstelling voor dit werkbezoek
Met vriendelijke groet,
Leen Verbeek
***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail



Van:
Aan: ; ; 
Onderwerp: Vervolg programma/sprekers werkbezoek MITC
Bijlagen: Conceptvoorstel aanpak Werkbezoek kamercommissie (versie 3).docx

Goedemiddag , ,

 en ik zijn bezig met de vervolgstappen en nadere invulling van het programma voor het werkbezoek van de kamercommissie (zie ook bijlage)
Maandag bespreken we dit ook in het PO met Jan de Reus en willen we o a een voorstel doen voor de sprekers, zodat we deze voor het zomerreces
kunnen vastleggen/uitnodigen

Willen jullie alvast jullie gedachten laten gaan over het programmadeel MITC en de mogelijke invulling op hoofdlijnen, zodat we dit morgen in
overleg even kort kunnen bespreken

Groeten,
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Van:
Aan: ; 
Onderwerp: input voor overleg 9 uur morgen - bespreking programma werkbezoek - LA
Datum: woensdag 23 juni 2021 15:32:58
Bijlagen: Conceptvoorstel aanpak Werkbezoek kamercommissie (versie 4).docx

Hoi  en ,
Gisteren heb ik overleg gehad met bestuursadviseur gemeente Harderwijk  en
aansluitend met Jan over invulling van deelthema’s bij onderdeel LA van het werkbezoek. 

 ondertekent dat ‘recreatie’ niet een thema is voor de Kamerleden. We vonden elkaar op
de thema’s: economische spin-off/belang voor brede regio, (OV)-bereikbaarheid en onderwijs. Ik
heb een en ander verwerkt met ideeën voor sprekers. Zie de bijlage. Gemeente Harderwijk kan ook
bemiddelen in het vragen van bepaalde sprekers.
Goed om te weten: aanstaande vrijdag spreekt de burgemeester van Harderwijk lobby- en

. Tijdens het werkbezoek van 2019 deed 
, directeur VNO NCW regio Midden een woordje.  (  heeft haar

gesproken dit voorjaar) is zijn opvolger. Verder is a.s. vrijdag het tweede bezoek van de Veluwe
Alliantie aan LA (waar geen bestuurders bij nodig waren).
Tot morgen.
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6.  in overleg met ,  en : opstellen communicatieplan – juli 2021? 
7. ……… 
8. …………… 
9. Verslaglegging learnings – na werkbezoek? 



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: concept programma
Datum: donderdag 24 juni 2021 12:41:59

Heb ik erop gezet en een go gegeven aan de dames van het secretariaat . Hup, aanmaken in iBabs
die handel.

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 12:31
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: concept programma
Oh en nog een aanvulling:
Wil je onder het onderwerp (werkbezoek) zetten:
Bespreekpunten:

Doelstelling van werkbezoek
Programma
Sprekers

Dank je.

Van: 
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 11:36
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: concept programma

,
Wil je dus in de po-agenda vermelden in de laatste kolom: nazending document via e-mail
vrijdagmiddag
Dank je.

Van: 
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 11:29
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: concept programma
Nee, die maak ik aan. Maar het document is op nazending omdat MITC nog moet aanvullen. We
sturen het Jan de Reus morgenmiddag toe. Daarom zou ik het edocs nummer niet vermelden.
Groet,

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 11:26
Aan: @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: FW: concept programma

,als ik het zonet goed begreep, heb jij een eDocs nummer aangemaakt voor het programma
van het werkbezoek en op de agenda van het PO gezet, klopt dat en zo ja zou je het juiste nummer
hiervan aan kunnen geven?
Groeten,

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 10:21
Aan: @flevoland.nl>
Onderwerp: concept programma
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Van:
Aan: ; ; ; 
Onderwerp: programma werkbezoek LA/MITC 29 oktober
Datum: donderdag 24 juni 2021 12:59:13
Bijlagen: DOCUVITP-#2811878-v2-Conceptvoorstel_aanpak_Werkbezoek_kamercommissie_(versie_5).docx

Dag allemaal,
Vanmorgen hebben  en ik met  en aansluitend met  gesproken. De opmerkingen van

 heb ik verwerkt in de bijlage.
@ , vul jij aan op basis van gesprek met communicatie van de partners MITC vanmiddag en op
basis van gesprek  met kwartiermakers morgen.
Aankomende maandag 9 uur is po LA met Jan de Reus. Op de agenda staat dat dit document
(bijlage) vrijdagmiddag via nazending naar Jan de Reus gaat.
Streven is om voor de zomervakantie sprekers te vragen voor 29 oktober (= datum werkbezoek). In
september doen we bevestiging met def. programma naar de kamerleden die zich hebben
aangemeld.
Groet,
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Gevoeliger geworden laatste twee jaar.  heeft belang, maar daarover uitspreken 
is lastig. Bedrijfskringen Veluwe uit elkaar gevallen/onrustig en niet deel van Alliantie.  

3. Bijwerken factsheet Luchtvaart gerelateerd door  wanneer gereed?
4. Bijwerken overige factsheets, door wie… , wanneer gereed?
5. Opstellen genodigdenlijst, door wie… , wanneer gereed?
6.  in overleg met   en : opstellen communicatieplan – juli 2021? 
7. ………
8. ……………
9. Verslaglegging learnings – na werkbezoek?



Van:
Aan:
Cc: ; ; 
Onderwerp: bijgewerkt conceptprogramma werkbezoek LA/MITC
Datum: woensdag 7 juli 2021 14:28:07
Bijlagen: DOCUVITP-#2811878-v5-Conceptvoorstel aanpak Werkbezoek kamercommissie (versie 5).docx

DOCUVITP-2811878.DOCX.DRF

Hoi ,
De opmerkingen van Jan de Reus vanuit PO LA/OMALA van vorige week maandag heb ik verwerkt.
Heb jij nog wijzigingen bij onderdeel MITC? Aankomende maandag is weer PO LA/OMALA. Dan staat
dit document op de agenda. Wil je uiterlijk morgen wijzigingen doorvoeren? Dan stuur ik het
vervolgens per mail naar Jan de Reus.
Dank je.
Groetjes,
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Van:
Aan:
Onderwerp: concept programma werkbezoek LA + MITC
Datum: woensdag 7 juli 2021 15:28:47

Hoi beiden,
Even nog voor de duidelijkheid: ik heb zo net het conceptprogramma bijgewerkt. Dat breng ik in
bij portefeuilleoverleg met Jan de Reus aanstaande maandagmorgen. Daarna zal ik het met jullie
delen en zal het bestuurlijk gedeeld worden.
Vervolgens gaan we (provincie namens de gebiedsprogramma’s LA en MITC) sprekers benaderen om
29/10 met potlood in hun agenda’s te zetten.
Groet,
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Agenda PO Lelystad Airport / OMALA 12 juli 2021
Datum: donderdag 8 juli 2021 11:00:12
Bijlagen: DOCUVITP-#2811878-v5-Conceptvoorstel_aanpak_Werkbezoek_kamercommissie_(versie_5).docx

DOCUVITP-2811878.DOCX.DRF

Hoi ,
Ik wachtte nog op een reactie van  op de bijlage. Zij heeft geen aanpassingen. Kan de bijlage
dan nog mee in ibabs? Of moet ik het toch nazenden naar Jan de Reus per mail? Als het nog
meekan, dan graag laatste kolom wijzigen achter dit agendapunt.
Hoor het graag even. Ik weet niet wanneer de deadline vandaag precies is.
Groet,

Van: 
Verzonden: woensdag 7 juli 2021 11:08
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@nl-prov.eu>; @flevoland.nl>

Onderwerp: RE: Agenda PO Lelystad Airport / OMALA 12 juli 2021
Hoi ,
Wil je werkbezoek Flevoland / LA + MITC op de agenda zetten? Graag in kolom erachter zetten:
bijgewerkt programma volgt per mail.
Groet,

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: maandag 5 juli 2021 17:04
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @nl-prov.eu>; 
@flevoland.nl>

Onderwerp: FW: Agenda PO Lelystad Airport / OMALA 12 juli 2021
Allen,
Graag de agendapunten voor het (laatste) PO LA/OMALA voor het zomerreces.
Groet,

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: maandag 5 juli 2021 16:57
Aan: @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: Agenda PO Lelystad Airport / OMALA 12 juli 2021
Hoi ,
Hierbij zenden wij je de nog lege agenda voor het PO Lelystad Airport / OMALA van 12 juli 2021.
Aandachtspunten PO’s in Ibabs
De agenda’s worden zoals gewoonlijk door ons verzonden met de vraag deze in te vullen. Wij
vragen dit vóór 13.00 uur a.s. donderdag te doen. De agenda moet compleet zijn en de bijlagen
moeten klaar zijn. Ibabs slaat namelijk een kopie van alles op, latere wijzigingen worden dus niet
meegenomen! Als een bijlage echt niet op tijd klaar kan zijn, laat ons dit dan weten. Aan de hand
van de tijd dat deze bijlage wel klaar kan zijn, kunnen we kijken wat we kunnen doen.
Met vriendelijke groet,

Provincie Flevoland

T 0320 
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Van:
Aan: ; 
Onderwerp: Afstemming werkbezoek LA/MITC
Datum: dinsdag 13 juli 2021 16:52:37
Bijlagen: Checklist en actielijst werkbezoek LA & MITC (versie 2).docx

Hallo allen,
Ik heb de aantekeningen van ons overleg van vanmiddag verwerkt in een nieuwe versie van de
checklist en actielijst. Laat het maar weten wanneer er opmerkingen en/of aanvullingen zijn.
Groeten,
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Kamercommissie IenW. Deze hadden jullie half juni al van mij ontvangen.
Vragen? Dan hoor ik het wel.
Groet,

-------------------------------------------

Eenheid Communicatie
Provincie Flevoland
M 06-
E @flevoland.nl
W www.flevoland.nl
Ik werk niet op vrijdagmiddag.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail



Van:
Aan: ; ; 
Cc:
Onderwerp: RE: Agenda+actielijst intern overleg algemene luchthavenzaken Lelystad Airport 2021
Datum: donderdag 9 september 2021 17:21:45
Bijlagen: DOCUVITP-2843454.DOCX.DRF

Dag allen,

Ik heb een aangepaste versie gemaakt van het lobby fiche tbv werkbezoek TK-leden om maandag
te bespreken. Zie bijlage.

Groet,

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: donderdag 9 september 2021 13:54
Aan:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>;

@flevoland.nl>
CC:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>
Onderwerp: Agenda+actielijst intern overleg algemene luchthavenzaken Lelystad Airport 2021

Hallo,

Hebben jullie nog punten ter bespreking voor het teamoverleg LA van komende maandag?

Groet,

Met vriendelijke groet,

Afdeling Gebiedsprogramma’s en Europa
Provincie Flevoland
T   06 – 
E   @flevoland.nl
W  www.flevoland.nl

Ps. Vanwege de coronamaatregelen wordt het werken op het Provinciehuis tot een minimum
beperkt. Provinciemedewerkers werken vanuit huis en nemen daar waar mogelijk deel aan online
overleggen.
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<foto LA gebruiken in de opmaak> En logo’s van gemeente Lelystad en Provincie Flevoland 
gbruiken> 

Lelystad Airport: Oplossing voor behoud van goede internationale 
bereikbaarheid van Nederland en afname van hinder in de regio 
Schiphol 
Lelystad Airport ligt klaar! De start- en landingsbaan is verlengd, de verkeerstoren is verhoogd, de 
luchtverkeersleiders zijn opgeleid en in functie, de passagiersterminal is gereed, de infrastructuur 
is aangelegd en aan alle door de Tweede Kamer gestelde randvoorwaarden is voldaan. Lelystad 
Airport is nodig voor het behoud van de hubfunctie van Schiphol en de verbetering van de 
leefbaarheid in de Schiphol-regio. Een besluit op de korte termijn over de openstelling van 
Lelystad Airport voor vakantievluchten is van belang. Ook heeft de regio de sociaaleconomische 
impuls die openstelling van Lelystad Airport voor vakantievluchten met zich meebrengt, hard 
nodig om de brede welvaart op peil te brengen en post-corona verder te helpen. 

Flevoland en de nabije regio verwachten dat de belofte van vier kabinetten op rij door een vijfde 
kabinet wordt ingelost: het uit 2015 daterende en inmiddels gewijzigde Luchthavenbesluit Lelystad 
moet nu worden genomen. De belangen en de urgentie zijn groot, zowel nationaal als regionaal. De 
sociaaleconomische impuls van de openstelling van Lelystad Airport geeft bedrijfsleven, 
ondernemers, regionale en lokale overheden perspectief om al gedane investeringen (meer dan € 
200 mln.) te verzilveren en daarmee de verdiencapaciteit en concurrentiepositie van Nederland en 
Flevoland te vergroten. 

1. Versterking van hubfunctie en hinderreductie van nachtvluchten van Schiphol
De verplaatsing van vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad Airport op de korte termijn is van 
nationaal belang. De Europese Unie is akkoord gegaan met de verkeersverdelingsregel (VVR) 
waarbij Lelystad Airport is ontwikkeld om vluchten naar vakantiebestemmingen over te nemen van 
Schiphol. Dit zijn vluchten met gemiddeld weinig overstappende passagiers. Zo blijft er op Schiphol 
ruimte voor vluchten naar (inter)continentale bestemmingen die een extra bijdrage leveren aan de 
economische concurrentiepositie van Nederland (Schiphol als mainport en connectiviteitshub). 
Daarnaast is Lelystad Airport een oplossing voor de geluidshinder van de nachtvluchten van 
Schiphol. Nachtvluchten van Schiphol worden dan verplaatst naar de dag en Lelystad Airport biedt 
vervolgens gedurende de dag ruimte aan die vluchten die daarvoor op Schiphol moeten wijken. 

[kader] 
<picto gezicht met handen op oren in de kantlijn>  
Factor 594 minder gehinderden rond Lelystad Airport 

Schiphol Lelystad Airport 
Geluidsbelasting van 48 dB(A) Lden of meer 

112.300 <picto gezichtjes met handen op de 
oren> 
Bij 500.000 vliegbewegingen 

189 <gezichtjes met handen op de oren 
Bij 45.000 vliegbewegingen 

Bronnen: Nieuw Normen- en Handhavingstelsel Schiphol,  milieueffectrapportage 2020, deel 1, 
hoofdrapport en Actualisatie MER Lelystad Airport, 2018, hoofdrapport 
[einde kader] 

3. Slotschaarste en herstel uit de coronacrisis in het juiste systeem
Hoewel er vanwege de coronacrisis tijdelijk minder gevlogen wordt, is er nog steeds en blijvend 
sprake van slotschaarste op Schiphol. Dit betekent dat airlines hun slots behouden omdat er op dit 
moment tijdelijke ontheffing geldt van de EU-regel dat zij een slot moeten gebruiken of ‘m anders 
verliezen. Er is zelfs een flinke wachtrij bij de onafhankelijke slotcoördinator die de slots uitgeeft 
aan airlines.De luchtvaart leeft  weer op. Dit moment van herstart moeten we juist benutten om 
direct vanuit het juiste systeem en ruimte vrijmaken op Schiphol door vakantievluchten uit te 
plaatsen.. Nederland moet een goedgekeurde verkeersverdelingsregel niet ongebruikt laten liggen. 
Bied je in Nederland geen ruimte voor vakantievluchten (waarvoor op Schiphol dus eigenlijk 
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onvoldoende plek is), dan zal er sprake zijn van een waterbedeffect. Vakantiereizigers gaan dan 
vliegen vanaf Brussel of Düsseldorf. Dat is slecht voor het milieu (extra autokilometers) en CO2-
reductie houdt niet bij de grens op. 
 
4. Lelystad Airport is een innovatieve en duurzame luchthaven 
Lelystad Airport is ontworpen voor een efficiënte en duurzame operatie. De innovatie en 
verduurzaming van de luchtvaart – o.a. elektrisch vliegen en drones – vergt testen en toepassing in 
de praktijk. Op Lelystad is daar de ruimte voor. Ook is de luchthaven in de operatie duurzaam: 
goede OV-ontsluiting, korte afstanden van terminal naar startbaan en korte 
afhandelingsprocedures. 
 
5. Lelystad Airport is van groot sociaaleconomisch belang voor Flevoland en de 
regio 
De luchthaven,  provincie Flevoland , gemeenten in de provincie en daarbuiten en de directe 
omgeving zijn klaar voor openstelling. Bedrijfsleven, toeristisch-recreatieve sector, 
maatschappelijke partners, kennis-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen kijken daar reikhalzend 
naar uit. De ontwikkeling van Lelystad Airport draagt bij aan versterking van Flevoland en 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) als economische motor en als economische schakel tussen West- 
en Noordoost Nederland: 
• Netto nieuwe werkgelegenheid, voor alle opleidingsniveaus: 

- 2400 FTE directe werkgelegenheid en toeleveringsbedrijven 
- 4000 FTE spin-off als gevolg van openstelling  

• Meer werkgelegenheid in Lelystad zorgt voor een betere woon-werkbalans en versterking van de 
basis voor onderwijs. De economische ontwikkeling komt en blijft in lijn met de verder groeiende 
bevolking. 
• Een operationele vakantieluchthaven maakt deel uit van het mede door het Rijk ingezette traject 
‘Lelystad Next Level’ dat beoogt Lelystad voor eens en altijd sociaaleconomisch in het zadel te 
helpen. 
 
[kader]Nieuwe werkgelegenheid 
Lelystad airport biedt nieuwe werkgelegenheid voor Flevoland en gemeenten zoals Harderwijk. Het 
biedt mogelijkheden voor de bestaande bevolking om aan het werk te gaan en trekt nieuwe 
bewoners. De meeste werknemers hebben een mbo-opleiding en zij hebben een voorkeur om 
binnen een straal van 20-30 km van hun werk te wonen. Dat is vaak ook nog een 
arbeidsvoorwaarde, omdat er sprake is van onregelmatige werktijden. Veel toekomstige 
werknemers die nu nog buiten de straal van 20-30 km wonen, zullen, tijdens de ontwikkeling van 
Lelystad Airport, naar binnen de straal van 20-30 km verhuizen. 
 

 
 
<einde kader> 
 
6. Er is draagvlak voor de ontwikkeling van Lelystad Airport  
 
Representatief regionaal onderzoek 
Door: regionale omroepen (febr 2019) 

Landelijk onderzoek 
Door: Motivaction (nov 2020) 

Aantal inwoners voor opening van Lelystad 
Airport 

79% is post-corona nog steeds positief over 
luchtvaart 

Flevoland Regionaal Afname van draagvlak voor groei van de 
luchtvaart: van 35% naar 14% 



69% voor 47% voor 31% gaat minder vliegen na corona 
14% neutraal 27% neutraal 51% verwacht na corona weer evenveel privé te 

vliegen 
15% tegen 21% tegen 37% steunt (onveranderd) de verplaatsing van 

vluchten Schiphol naar regionale luchthavens 
Conclusie: ruime steun onder omwonenden voor 
openstelling van Lelystad Airport 

Conclusie: de behoefte om te vliegen blijft 

 
7. Aan alle randvoorwaarden is voldaan 
Aan alle technische en inhoudelijke vereisten van de Tweede Kamer voor openstelling van Lelystad 
Airport is voldaan. Alleen het politieke besluit is nog nodig: 
 

Klaar <picto groen vinkje ervoor>  Nog te doen <picto arm spierballen>  
• Fysieke ontwikkelingen klaar 
• Het MER is geactualiseerd en goedgekeurd 

door de commissie m.e.r. (2018) 
• Selectiviteitsbeleid/VVR: akkoord van 

Europese Commissie en Raad van State 
• Laagvliegroutes: winter 2021/2022 opgelost 

(startnota Luchtruimherziening) 

Bevoegd ministerie heeft 
Natuurbeschermingswetvergunning in 
procedure gebracht. Deze betreft 10.000 
vliegtuigbewegingen. Dit zijn circa 15 vliegtuigen 
per dag, verdeeld over uit- en aanvliegroutes. 

 
Flevoland wil door  

Rijk en regio hebben 13 jaar geleden goede afspraken gemaakt over de realisatie van de 
luchthaven. Aan die afspraken moeten door een nieuw Kabinet gestand worden gedaan. Flevoland 
heeft recht op een sociaaleconomische impuls en alles is klaar voor de opening.  
 
[kader] <picto toevoegen: weegschaal met lusten en lasten op de schalen van de weegschaal> 
Neem verantwoordelijkheid… 
… voor een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten: per vliegtuig vanaf Lelystad Airport zijn er 
189 ernstig geluidgehinderden, per vlucht vanaf Schiphol ruim 112.300. Zet op Europees niveau in 
om te komen tot internationale afspraken over het terugdringen van negatieve effecten van het 
vliegverkeer. 
[einde kader] 
 
 





Geacht lid van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat, 

Hartelijk dank voor uw aanmelding voor deelname aan het werkbezoek aan Flevoland. De datum 
hiervoor staat al genoteerd in uw agenda: vrijdag 29 oktober 2021, 09:45 – 14:15 uur. Hierbij 
ontvangt u de bevestiging met het uitgewerkte programma. 

Op deze dag kunt u op locatie zich informeren en het gesprek aangaan over twee majeure 
ontwikkelingen in Flevoland die van nationaal belang zijn: Lelystad Airport en het Mobiliteit en 
Infrastructuur Test Centrum in Marknesse; het nationale kennis- en testcentrum voor slimme en 
duurzame mobiliteit in ontwikkeling. Tijdens het bezoek kunt u in gesprek met het bedrijfsleven, 
onderzoeks- en onderwijsinstellingen en direct betrokkenen over het belang van deze twee 
programma’s voor de versterking van de brede welvaart in de regio. 

De details van het programma vindt u op de pagina hierna. Vervolgens ziet u de routebeschrijving. 

Belangrijk 
Vergeet niet voor het middagprogramma een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. 

We kijken uit naar uw komst op 29 oktober. 

Met vriendelijke groet, 

Jan de Reus  
Gedeputeerde provincie Flevoland 
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Programma 
Werkbezoek Flevoland: Lelystad Airport en Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum te Marknesse 
 
09:10 uur Vertrek shuttlebus van NS Station Lelystad Centrum naar Lelystad Airport 
09:45 – 11:30 uur  
 
 
 
Lelystad Airport 

Ontvangst en opening 
Burgemeester Lelystad, Mieke Baltus 
Internationale bereikbaarheid, Lelystad Airport en regionale kansen 
Gedeputeerde Flevoland, Jan de Reus 
Kansen voor de brede regio 
Burgemeester Harderwijk, Harm-Jan van Schaik 
Lelystad Airport 
Directeur Lelystad Airport,  
De directe omgeving 
De Lelystadse Boer,  
Kansen voor economie en onderwijs in de regio 
Inleiding door wethouder Lelystad,  
Panelgesprek met: 
• VNO-NCW, ,  
•  <functie en naam> 
• SCALA, ROC Flevoland/Amsterdam, directeur  en 

  
Vragen en discussie 
Rondleiding terminal en drankje op balkon airside 

11:45 – 12:30 uur Per bus of eigen vervoer naar Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum te 
Marknesse. Sprekers in de bus:  
• , Lelystad Airport Business Park 
• , Koninklijk Nederlands Lucht- en 

Ruimtevaartlaboratorium 
12:30 – 14:15 uur 
 
 
Mobiliteit en 
Infrastructuur Test 
Centrum (MITC) 

Welkomstwoord en toekomstvisie MITC 
Gedeputeerde Flevoland, Jan de Reus 
De innovatieve krachtenbundeling van het MITC 
Gespreksleiding: Provincie Flevoland,  MITC  

. Sprekers:  
• Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR),  

 
• Duits-Nederlandse Windtunnels (DNW),  
• Dienst Wegverkeer (RDW),  
• Gemeente Noordoostpolder, wethouder  
Rondleiding langs de verschillende krachten van het MITC 
Kijkje nemen in de windtunnel, bij drones en maquette van het RDW 

14:15 uur Shuttlebus naar Lelystad Airport en NS Station Lelystad Centrum 
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Routebeschrijving per auto naar Passagiersterminal Lelystad Airport  
 
Adres Lelystad Airport: Terminalplein 2, 8218 PG Lelystad  
 
Vanaf A6, uit de richting Almere 
• Neem voor Lelystad afslag 9 naar Lelystad Airport. Mogelijk geeft uw navigatie afslag 10 aan, 

maar kies dan toch voor afslag 9. 
• Ga aan het einde van de afrit linksaf. U rijdt op de Anthony Fokkerweg. 
• Ga op de ronde rechtdoor en vervolg de Anthony Fokkerweg. U gaat met de bocht mee naar 

links.  
• Sla na zo’n 1 km rechtsaf naar Terminalplein. U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaats. 
 
Vanaf A6, uit de richting Emmeloord 
- Neem bij Lelystad afslag 10 (N302) richting Harderwijk. 
- Ga linksaf naar Larserweg. 
- 2e kruising rechtsaf naar Anthony Fokkerweg. 
- Sla linksaf naar Terminalplein. 
- U kunt parkeren op de parkeerplaats. 
 
Vanaf A28  
• Neem bij Harderwijk afslag 13 (N302) richting Lelystad. 
• Einde van de weg sla rechtsaf (N302/N305).  
• Bij de stoplichten linksaf (N302). 
• Na 8,4 km sla linksaf naar Anthony Fokkerweg.  
• Sla linksaf naar Terminalplein.  
 
U kunt ervoor kiezen om uw auto op het parkeerterrein bij de luchthaven te laten staan en in de 
shuttlebus te stappen. Na het werkbezoek rijdt de shuttlebus vanuit Marknesse weer terug naar de 
luchthaven. 
 
Routebeschrijving per auto van Lelystad Airport naar het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum 
(MITC) 
 
Adres MITC: Voorsterweg 31, 8316 PR Marknesse 
 
• Vanaf de parkeerplaats slaat u rechtsaf de Anthony Fokkerweg op. 
• Bij de stoplichten gaat u linksaf (N302) richting Lelystad. 
• U volgt de N302 tot aan de afslag naar de A6 richting Emmeloord. 
• U gaat rechtsaf de A6 op naar Emmeloord. 
• Neem afslag 13 naar Urk/Nagele.  
• Aan einde van de slag slaat u rechtsaf de N352 op. 
• Volg de N352. 
• Op de rotonde neemt u de eerste afslag de Kamperweg op. U volgt nog steeds de N352. 
• Op de rotonde neemt u de tweede afslag naar de Baan. U volgt nog steeds de N352 naar 

Marknesse. 
• Op de rotonde neemt u de tweede afslag naar de Kraggenburgerweg. U volgt nog steeds de 

N352. 
• De N352 maakt een bocht naar links. U vervolgt de weg. 
• De eerste afslag links is de Voorsterweg. Neem deze weg. 
• Neem daarna de eerste afslag rechts, daar begint het MITC-terrein. 
• Voor de slagboom bevindt zich een intercom. 
• U kunt zich aanmelden en aangeven dat u voor het werkbezoek komt. 
• De receptie geeft aan hoe u het gebouw van DNW bereikt. 
• Bij aankomst bij het DNW-gebouw dient u zich te legitimeren met uw ID en ontvangt u uw 

badge voor de middag. 
 



Routebeschrijving per trein naar NS Station Lelystad Centrum 
 
• U stapt uit de trein op station Lelystad Centrum. U neemt de trap naar beneden naar de 

centrale hal van het station. 
• Ga naar buiten waar u recht voor u de Rechtbank ziet. Neem dus niet de uitgang waar de 

stadsbussen staan.  
• Bij de uitgang voor de Rechtbank ziet u de shuttlebus staan. Deze brengt u uiterlijk 09:10 uur 

naar Lelystad Airport.  
 
De shuttlebus wordt ook ingezet voor de transfer tussen Lelystad Airport en MITC. En aan het einde 
van het werkbezoek om u naar het NS Station Lelystad Centrum te brengen. 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: opmaak bevestiging werkbezoek TK-leden
Datum: donderdag 7 oktober 2021 12:32:15
Bijlagen: Uitnodiging werkbezoek Flevoland 29 oktober 2021.pdf

Goedemiddag!

Kunnen jullie maandagmiddag/dinsdagmorgen tijd reserveren voor de opmaak van een bevestiging
voor een werkbezoek. Het moet dezelfde opmaak worden als de uitnodiging was. Zie bijlage.

Maandagmorgen ontvang ik nog de puntjes op de i vanuit overleg met gedeputeerde. Daarna lever
ik de briefing aan.

Oké?

Met vriendelijke groet,

Eenheid Communicatie
Provincie Flevoland

M 06-
E @flevoland.nl
W www.flevoland.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp: speechbullits concept -  tbv 29-10
Datum: woensdag 6 oktober 2021 08:52:52
Bijlagen: Speechbullits_1 oktober.docx

Hoi 

Hierbij de concept bullits voor de presentatie van . Dit zal de lijn ongeveer zijn.
Ik ga het verder laden met feiten uit onderzoeken etc. De rode teksten zijn voor onze
communicatieafdeling die daar mee aan de slag gaat voor de ondersteunende beelden.

Leuk om je ontmoet te hebben en we spreken elkaar vast weer snel.

Hartelijke groet, 
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Speechbullits – 29 oktober vaste kamercommissie 
 
Ted talk achtig, inspirerend en ook scherp neerzetten.  
Persoonlijk maken, verbinding zoeken (dubbelzinnig) en samenwerking. De rol van de 
kamercommissie aanhalen alsmede ook de aanwezige partners. 
 
Boodschap: LA draagt bij aan economische impuls regio, dit benadrukken. Maar hiervoor is 
ook een belangrijke voorwaarde mobiliteit.  
 
Belangrijke informatie bij /  ophalen: cijfers Eindhoven 
 
Je staat als regiovertegenwoordiger, burgervader en vooral als jezelf.  
 
Afbeelding bestaande uit meerdere foto’s op sheet. Glossy achtig, foto Nunspeet, 
Harderwijk, een botter, huis aan het water, bos. Regio noord veluwe neerzetten in één 
beeld.  
 

Persoonlijk maken (aandacht, kort 1 min) 
• Wat vind ik het geweldig dat ik een aantal jaren geleden naar de kop van de veluwe 

ben verhuisd ……(want daarom en daarom) 

• …… 
 

Bevolkingsgroei en economische impuls (langer deel, 4 minuten, is ook het 
hoofdthema) 

• De regio biedt al veel, dat zien we in de cijfers (bevolkingsgroei) – Groei Kernen laten 
zien in bewegend beeld achtergrond 

• De druk op de woningmarkt is toegenomen, dat weten we allemaal, de berichten 
verschijnen in de krant (foto krantenknipsel achtergrond) 

• Het is er fijn wonen, dat zien meer en meer mensen  

• Naast de trots als woongebied, zien we dat de Economische groei maakt dat 
bedrijven hier ook de ruimte komen zoeken – beeld  

• Dat geeft al aan dat we nu al een aantrekkelijk gebied zijn  

• De komst van LA maakt dat dit versterkt gaat worden 

• 30 km zone aanhalen, werkgelegenheid booster – onderzoek impact luchthaven 
heathrow / RIVM 

• ………….. – volle bullits met feiten 30 km zone 

• ………….. – volle bullits met feiten 30 km zone 

• ………….. – economische impuls regio weer terughalen. Wat is de verwachting, wat 
denk vno en vinden zijn een punt van aandacht? 

• Niet alleen heeft dit voor onze regio effect op het economisch functioneren, ook 
onderwijs is hierin nauw verweven. Landstede, voortgezet onderwijs met onder 
andere waardevolle MBO opleidingen in Harderwijk en ook Lelystad. Beveiliging, 
transport en logistiek maar ook het technische mbo zal hier een impuls ondervinden. 
(is dit zo, nagaan in onderzoeken of bij contactpersonen landstede nagaan) 
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• Toch waren er zorgen in de regio m.b.t. de komst van het vliegveld 

• De aanvliegroutes deden stof doen opwaaien 

• Het is belangrijk hier ruimte voor te geven.  
 
Weer naar positief en persoonlijk 

• Zelf vergelijk ik het met de periode dat ik woonde in ….., onder de routes van 
schiphol 

• De hinder die ondervonden was voor ons als gezin verwaarloosbaar 

• Het overgrote deel van de bewoners heeft ook geen problemen met de komst 

• Er is juist goed rekening gehouden met het vormgeven van de vliegroutes door jullie  

• En innovatie maakt ook dat naar de toekomst toe geluidshinder verminderd zal 
worden naar verwachting door stillere aandrijving – foto innovatie vliegtuigbranche? 

• Ik vind het belangrijk om ook dit signaal naar jullie af te geven 
 
Ontsluiting 

• Een belangrijk onderwerp in onze regio in relatie tot lelystad airport is de ontsluiting 
met ons gebied en dan vooral de gebieden daarachter 

• LA verdient een goede ontsluiting  - animatie snelweg van bovenaf met soort 
blokvormige autootjes die toenemen van rustig tot file 

• Denk aan de as Apeldoorn – Harderwijk - Lelystad 

• Op het gebied van vervoer per auto, dat, maar ook zeker kijkende naar de duurzame 
vervoersvarianten. 

• Al moet ik eerlijk bekennen dat ik me wel wat zorgen maar over de corridor A28 die 
vastloopt….., maar goed 

• Trein, bus of zelfs hele andere vormen van mobiliteit. Echter liggen het regelen van 
een goede trein en bus verbinding vanuit onze regio het meest voor de hand. Foto 
met voorbijrazende trein met bordje station harderwijk zichtbaar  

 

• De toeristische impuls is daar ook mee verweven. De noord Veluwe en de rest van 
Gelderland leveren je mooie streken ☺  

 

• Hoe dan ook, de verstedelijking zal in deze regio doorgezet gaan worden, zonder dat 
het zijn identiteit gaat verliezen 

 

• We moeten met elkaar anticiperen op de mogelijkheden 

• Dat dit een ingewikkelde puzzel is met vele belangen hoe ik jullie niet te vertellen 

• Daarin hebben we elkaar nodig, vanuit het bedrijfsleven, de provincies, het toerisme 
en jullie als politiek/ 2e kamer 
 

• LA, neem het in gebruik want we hebben lang genoeg gewacht 

• Wij als regio zien de economische kansen en alles wat daar mee verbonden is 

• Waarbij wij wel aandacht vragen voor een goede ontsluiting dat belangrijk is 

• Want uiteindelijk is alles met elkaar verbonden 

• En….. persoonlijke afsluiting 
 
 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: opmaak bevestiging werkbezoek TK-leden
Datum: maandag 11 oktober 2021 17:08:13
Bijlagen: Uitnodiging werkbezoek Flevoland 29 oktober 2021.pdf

DOCUVITP-#2853318-v16-Conceptteksten mail griffier programma en routebeschrijving.docx

Dag 

Kun je de tekst (Word-bijlage 2) opmaken volgens het voorbeeld in bijlage 1? Er staat nog 1
dingetje wat ik nog niet weet. Dat is de naam en functie van iemand. Morgenochtend weet ik
meer, dus dan komt er in ieder geval nog een tweede ronde/proef. Morgenmiddag moet ‘ie
definitief zijn en eruit.

Dank je,

Van:  
Verzonden: donderdag 7 oktober 2021 12:32
Aan:  @delta3.nl>
CC:  @flevoland.nl>
Onderwerp: opmaak bevestiging werkbezoek TK-leden

Goedemiddag!

Kunnen jullie maandagmiddag/dinsdagmorgen tijd reserveren voor de opmaak van een bevestiging
voor een werkbezoek. Het moet dezelfde opmaak worden als de uitnodiging was. Zie bijlage.

Maandagmorgen ontvang ik nog de puntjes op de i vanuit overleg met gedeputeerde. Daarna lever
ik de briefing aan.

Oké?

Met vriendelijke groet,

Communicatieadviseur
Eenheid Communicatie
Provincie Flevoland

M 06-
E @flevoland.nl
W www.flevoland.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp: bevestiging naar Kamerleden
Datum: dinsdag 12 oktober 2021 17:40:47
Bijlagen: Bevestiging werkbezoek Flevoland 29 oktober 2021.pdf

Programma uitgebreid werkbezoek LA en MITC - Flevoland 29 okt 2021.pdf

Beste 

Graag deel ik het volgende met je:

Bijlage 1: bevestiging, zoals die naar de Kamerleden vanmiddag uitgaat. De routebeschrijving
naar LA zit hier ook in.
Bijlage 2: uitgebreide opzet van het programma, met daarin ook de namen van de Kamerleden,
beleidsmedewerkers en griffie die zich hebben aangemeld. Totaal 13 personen, van wie 8
Kamerleden. Zie pagina 1.

Groet,
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Van:
Aan:
Onderwerp: opmaak bevestiging werkbezoek TK-leden
Datum: dinsdag 12 oktober 2021 11:52:01
Bijlagen: LOGO_Delta3_Zakelijk-CMYK-.png

7800 bevestiging TK leden_02.pdf

Hallo 

Hierbij aangepast bestand

Met vriendelijke groet,

Account

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag
T 070  | M 06  | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Design
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Van:
Aan: ; ; 
Onderwerp: bijgewerkte documenten voor ons overleg van 14:30 uur - werkbezoek Flevoland 29/10
Datum: donderdag 14 oktober 2021 13:00:38
Bijlagen: DOCUVITP-#2845002-v6-Checklist_en_actielijst_werkbezoek_LA_&_MITC_(versie_2).docx

DOCUVITP-#2855434-v3-Programma_en_draaiboek_uitgebreid_werkbezoek_TK-leden_29_okt_2021.docx

Hoi alle drie,

Voor ons overleg van straks. Als je nog wilt bijwerken, dan graag in edocs. Niet via deze bijlagen.

Groet,
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Ontvangst op 
LA 
 

Hosting/ontvangst eigen vervoer 
parkeerplaats en ingang terminal.  

/+events LA bij slagboom P. 
 bij terminal. 

 organisatorisch in Terminal. 
 

  
 

 

Catering LA Koffie/Thee/hapje bij 
binnenkomst 
Koffie/Thee/hapje bij pauze en/of 
drankje bij rondleiding? 
Via Lelystadse Boer? 
 

  DONE 

Goodiebag Goodiebag voor personen die 
alleen ochtendprogramma volgen.  
Inhoud goodiebag? 
*Via Lelystadse Boer?  
*Flevosap in de bus? 
*Flevo appels? 
*Factsheet LA? 
Goodiebag wel/niet nader 
bespreken? 
 

 
 
 
 
 
 
Er wordt 
gewerkt aan 
factsheet LA. 
Doel = 
uitdelen en 
nasturen per 
mail 

Allen 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mee 
bezig 

Catering in 
bus LA-
→NLR 

Flesjes water/fris in bus of bij 
instappen. 

 als host in bus? 

Voor 30 
personen 

 DONE 

Ontvangst 
MITC/NLR 

Hosting/ontvangst bus/eigen 
vervoer.  

 ontvangst bij parkeerterrein 
NLR. 
Adres en parkeren t.b.v. eigen 
vervoer? 
Namenlijst wie 
middagprogramma? 
 
Legitimatie opgevraagd bij 
externen en intern. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DONE 

Tent DNW Voor lunch en presentatie tent in 
de hal bij DNW. Tafels/stoelen + 
scherm 

 vanuit 
DNW heeft 
contact 
tentbouwer 

I   

Catering 
DNW 

Aangeklede lunch (en ondertussen 
presentatie?).  
Wie, wat, hoeveel en allergie-
/dieetwensen? 
 
 
Intern LA opgevraagd 
 

 vanuit 
DNW heeft 
contact met 
cateraar de 
Boer 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
DONE 

Maquette 
RDW 

Maquette als onderdeel van 
programma RDW bij MITC, vinger 
aan de pols houden 

   



Goodiebag Goodiebag voor personen van 
ochtend- en middagprogramma. 
Inhoud goodiebag? 
*Factsheet LA + MITC? 
Goodiebag wel/niet nader 
bespreken? 
 

 
 
 

 heeft 
concept 
opgesteld 
13/9 

Allen  

Catering in 
bus NLR -→ 
Lelystad CS 
 

Flesjes water/fris in bus voor 
terugreis of bij instappen. 

 als host in bus? 

   

Fotograaf Fotograaf inschakelen, wordt 
 

 

  Done 

Comm.plan Opstellen en uitvoering 
communicatieplan. 
*Wel foto’s voor social 
*Wel/geen pers? 
 

MITC: geen 
pers > 
persmoment 
week na 
werkbezoek 

 Mee 
bezig 

Informatie 
aanwezigen 
(C.v.’s etc.) 
 

C.v. van bezoekers etc., info 
verzamelen t.b.v. Jan de Reus. 

  
 

 

Nazorg Presentaties en beeldmateriaal 
nasturen. +Bedankmail. 
Factsheet via goodiebag of nazorg  
 
Inclusief verwijzing naar nieuwe 
website. 
 

 Allen  
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